
………………………………………….. 

           Pieczątka wykonawcy 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu w formie papierowej lub elektronicznej kart 

podarunkowych w ilości 70 sztuk, o nominale- 250 złotych  w łącznej kwocie 17.500 złotych dla pracowników i 

emerytów CKZiU w Sulechowie z ograniczeniami w możliwości płatności za art. chemiczne wyroby tytoniowe, alkohol. 

1. Przez pojęcie kart podarunkowych należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne 

na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ. U. z 2003r. Nr 153, poz 1503 z późn. zm.) 

2. W rozumieniu bonu towarowego wlicza się kartę podarunkową. 

3.Podana liczba kart podarunkowych stanowi maksymalną liczbę , jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć do 

rozdysponowania. 

4. Bony towarowe muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed sfałszowaniem. 

5.Okres ważności bonów/ kart  : minimum 12 miesięcy.   

6. Wykonawca zapewni możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w placówkach mających lokalizację na terenie 

całego kraju, w tym obligatoryjnie na terenie miast Sulechowa i Zielonej Góry- woj. lubuskiego 

7. Wykonawca zapewni możliwość realizacji bonów towarowych w co najmniej następujących branżach: przemysłowej, 

kosmetycznej, odzieżowej, księgarskiej,  spożywczej, RTV, AGD.  

8.Liczba placówek handlowych akceptujących karty podarunkowe na terenie kraju nie może być mniejsza 500 

łącznie. 

 9.Koszt dostarczenia kart podarunkowych, ubezpieczenia itp. stanowi koszt Wykonawcy,  należy dostarczyć je do  

siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów 

10. Zamawiający wymaga aby wykonawca złożył wraz z ofertą wykaz placówek handlowych zlokalizowanych na terenie 

miasta Sulechowa i Zielonej Góry, w których mogą być realizowane bony, zawierający nazwy i aktualne adresy tych 

placówek, pod uwagę nie będą brane stoiska w ramach danego punktu handlowego. 

11. Karty podarunkowe mają umożliwić ich posiadaczom wykonanie dowolnej ilości transakcji i wymianę na towary tj 

wykonanie zakupów bezgotówkowych, o wartości odpowiadającej wartości nominalnej karty we wszystkich 

wskazanych przez wykonawcę placówkach handlowych na terenie woj. lubuskiego i miast: Sulechowa i Zielonej Góry . 

 

 Nazwa wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nr Tel:........................................................ .nr faksu:…………………………………………………………………………… 

 

NIP:………………………………………………………………………………………………………………………………….  

REGON…………………………………………………………………………………………………………………………… 

e- mail:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Osoba upoważniona do 

kontaktów:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na cenę: 

 

Cena brutto:………………………………….. 

 

 słownie :(……………………………………………………………………………………)   

 

2. Termin wykonania……………………………………………………………… 

 



Wykonawca oświadcza ,że spełnia warunki dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek posiadania  

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia  

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

4. Oświadczam, że dołączony do zaproszenia projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i w przypadku wyboru 

naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na podanych warunkach.  

 

 

 

Miejscowość…………………………………………………. Dnia…………………….20….r. 

 

      

 

 

         ………………………………………… 

                 czytelny podpis osób/ osoby uprawnionej 

             do reprezentowania wykonawcy) 


