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…………………..,………………… 

…………………………………            (miejscowość, data) 

(Nazwa/Pieczątka wykonawcy) 

       Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

       ul. 1 Maja 27 

       58-500 Jelenia Góra 

 

OFERTA WYKONAWCY 

 

W związku z zapytaniem ofertowym Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze z dnia 28.06.2022 roku 

Nazwa wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………............................................................. 

 

Adres/siedziba wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………............................................................. 

 

Telefon, fax, e-mail wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………………............................................................. 
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L.p. Przedmiot zamówienia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

jednostek 
Wartość netto w 

PLN 
VAT w PLN 

Wartość brutto 
w PLN 

a) 

Scena główna muzyczna z atestem-wymiary min. 8x8 
m, wysokość około 7m; plus schody: scena główna 
osłonięta z trzech stron siatką, zadaszona w tym montaż, 
demontaż oraz obsługa wraz z podłączeniem do prądu 
(trójfazowym, z okablowaniem i najazdami – długość 
kabli ilość najazdów w części c)) wraz z nagłośnieniem 
do pokazów artystycznych.  
 
Nagłośnienie  
- system liniowy typu L-Acoustics, Mayer Sound, Nexo, 
Eaw, 
- konsoleta frontowa w jakości co najmniej Yamaha QL 5 
plus Rio 3224d2, 
- system monitorów 6 x Wedge, 4 x sennheiser g4, 
- 4 mikrofony bezprzewodowe oraz 2 przewodowe 
- minimum 4 x kompresor + bramka szumów,  
 
Oświetlenie sceniczne  
- reflektory sceniczne LED (światło kolor i białe); około 20 
punktów świetlnych. 
 
Usługa obejmuje: koszt transportu, montaż, 
demontaż, obsługę podczas 20.Wystawy Produktów 
Regionalnych.  

 
 
 

Usługa 

 
 
 
1 

 

  

b) 
Zapewnienie prądu, wykonanie i obsługa przyłączy 
elektrycznych do stoisk wystawienniczych oraz na 
pokazy edukacyjno-gastronomiczne wraz z 

usługa 1   
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okablowaniem, z bezpiecznymi najazdami i innego 
niezbędnego sprzętu na potrzebę realizacji „ Polsko-
czeskiego festiwalu smaków”.  
- zapewnienie prądu (agregat prądotwórczy) 100 kW  
  dla wystawców i na pokazy  
  edukacyjno- gastronomiczne,  
- 250 m kabla siłowego,  
- 75 najazdów, 
- 4 skrzynki elektryczne, 
- Obsługa elektryka z uprawnieniami  
   w trakcie wydarzenia, 
   Usługa obejmuje koszty zużycia prądu  
   na potrzeby realizacji festiwalu. 

c) 

Zapewnienie prądu, wykonanie i obsługa przyłączy 
elektrycznych do stoisk wystawienniczych oraz na scenę 
główną muzyczną wraz z okablowaniem, z bezpiecznymi 
najazdami i innego niezbędnego sprzętu na potrzebę 
realizacji 20.Wystawy Produktów Regionalnych 
„Wyprodukowano pod Śnieżką”.  
- zapewnienie prądu (agregat prądotwórczy) 150 kW  
  dla wystawców, na animacje, na warsztaty, 
- 300 m kabla dla wystawców: w tym 5 x 10 - 100 m, 
  5 x 6 – 100 m, 5 x 4 -100 m,  
- 6 skrzynek elektrycznych 150 kW,  
- zapewnienie prądu (agregat prądotwórczy)  
  na scenę 50 kW, 
- 50 m kabla siłowego: (5 x 10) - 25 m i (5 x 6) - 25 m 
- 100 szt. najazdów,  
- osobne zasilanie na scenę i osobne na stoiska, 
- obsługa elektryka z uprawnieniami  
   w trakcie    wydarzenia. 

usługa 1   
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Usługa obejmuje koszty zużycia prądu na potrzeby 
realizacji wystawy. 
 

 RAZEM     
 

 
Ponadto niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1. zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i są cenami 

ostatecznymi, 

2. zapoznałem(liśmy) się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty, 
3. oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 
4. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
5. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
6. znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, 
7. uważamy(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni,  
8. na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w ofercie, 

wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 
9. W przypadku uznania złożonej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
10. Wyrażam (wyrażamy) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych na potrzeby przedmiotowego zamówienia, a także w celu monitoringu, 

sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu przez  podmioty uprawnione do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicieli zgodnie 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) - 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

11. Zapoznałem się (zapoznaliśmy się) z klauzulą informacyjną dołączoną do zapytania ofertowego. 

12. Nie jestem (nie jesteśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

13. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
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- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

14. Świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 oraz art. 297 Kodeksu karnego za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 

potwierdzam/y własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       ……………………………………………... 

(Podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej) 


