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Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na sprzedaŜ biletów wstępu do
Świętokrzyskiego Parku Narodowego od 1 kwietnia
do 31 października 2011 roku.

Świętokrzyski Park Narodowy
ul. Suchedniowska 4,
26-010 Bodzentyn.
OFERTA
na sprzedaŜ biletów wstępu do Świętokrzyskim Parku Narodowego
w okresie od 01.04.2011 roku do 31.10.2011 roku.
Nazwa firmy

Adres

NIP

REGON

Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy

1.Ja niŜej podpisany, w imieniu wyŜej wymienionej firmy oferuję wykonanie przedmiotu
zamówienia tj. sprzedaŜ biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w okresie od 01.04.2011 roku do 31.10.2011 roku.
zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Spełniam warunki do wykonania przedmiotu zamówienia co potwierdzam złoŜonym
oświadczeniem załącznik nr. 1
3. Akceptuję treść wzoru umowy o treści jak w załączniku nr.2
4. Jestem związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływy terminu składania ofert.
5. Oferowana wysokość prowizji pokrywa wszystkie moje naleŜności z tytułu wykonania
zamówienia.
6. Z tytułu sprzedaŜy biletów będę naliczał prowizję w wysokości:

…………………………………..% (słownie: …………………………………………………….%)
od wartości faktycznie sprzedanych biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku
Narodowego.

………………………………….
Miejscowość, data

………………………………………………..
Pieczęć firmy i podpis osoby uprawnionej do
występowania w imieniu Wykonawcy
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Do oferty załączamy*:
1. Oświadczenie (zał.nr 1).
2. Wzór umowy podpisany przez upowaŜnione osoby i parafowany na kaŜdej stronie
podpisem i pieczęcią oferenta (zał.nr 2).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zał.nr 3).
4. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał zgodę na
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu złoŜenia oferty (zał.nr 4).
5. Zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu złoŜenia oferty (zał.nr 5).
6. Kopia przelewu wadium lub inny dokument potwierdzający wniesienie wadium
(zał.nr 6).
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie (zał.nr 7)

* niepotrzebne skreślić

.................................................
miejscowość, data

................................................
podpis osoby/osób uprawnionej/ych

