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..................................................		 	 	 	 	 ................................................	
(pieczęć	firmowa)	 	 	 	 	 	 	 								(miejscowość,	data)	
	
	
	

Załącznik	nr	1	-	Wzór	formularza	ofertowego	
	

W	odpowiedzi	na	zapytanie	ofertowe	z	dnia		23.11.2017	r.	firmy	Kleib	Sp.	z	o.o.	składamy	ofertę	na	
wykonanie	 przedmiotu	 zamówienia:	 organizację	 wystąpienia	 firmy	 Kleib	 Sp.	 z	 o.o.	 na	
międzynarodowych	imprezach	targowych	oraz	misji	gospodarczej	w	2018	roku.	
	
Lp.	 Usługa	 Cena	netto	PLN	 Cena	brutto	PLN	
1.	 Organizacja	wystąpienia	firmy	Kleib	Sp.	z	o.o.	na	Targach	Budma	w	Poznaniu		-	styczeń	2018r.	
1.1	 Zakup	 noclegu	 dla	 3	 osób	 (3	 doby)	 w	 terminie	

30.01.2018r.-02.02.2018r.,pokoje	 jednoosobowe,	
w	 hotelu	 w	 standardzie	 min	 4-gwiazdkowym,		
dogodne	 położenie	 względem	 targów.	 max	 czas	
dojazdu	 samochodem	 lub	 środkami	 komunikacji	
publicznej	-	60	min.	

	 	

1.2	 Instalacja,	 demontaż	 zabudowy	 stoiska	 oraz	
transport	 i	 spedycja	 zabudowy	 do	 i	 z	 miejsca		
wystawy,	 ubezpieczenie	 stoiska	 i	 eksponatów,	
obsługa	 stoiska.	 Instalacja	 stoiska	 do	 29.01.2018	
r.,	demontaż	do	03.02.2018	r.	

	 	

1.3	 Ubezpieczenie	 3	 przedstawicieli	 firmy	 Kleib	 Sp.	 z	
o.o.	(NNW	i	KL).	

	 	

1.4	 Reklama	 w	 mediach	 targowych	 w	 postaci	 wpisu	
do	 katalogu	 targów	 wraz	 z	 umieszczeniem	 logo	
firmy.	

	 	

2.	 Organizacja	wystąpienia	firmy	Kleib	Sp.	z	o.o.	na	Targach	Bautec	Niemcy	w	Berlinie	w	lutym	2018	r.	
2.1	 Zakup	 noclegu	 dla	 3	 osób	 (4	 doby)	 w	 terminie	

19.02.2018	 r.	 -	 23.02.2018	 r.,	 pokoje	
jednoosobowe,	 w	 hotelu	 w	 standardzie	 min	 4-
gwiazdkowym,	 dogodne	 położenie	 względem	
targów,	 max	 czas	 dojazdu	 samochodem	 lub	
środkami	komunikacji	publicznej	-60	minut.	

	 	

2.2	 Instalacja,	 demontaż	 zabudowy	 stoiska	 oraz	
transport	i	spedycja	zabudowy	do	i	z	miejsca		
wystawy,	 ubezpieczenie	 stoiska	 i	 eksponatów,	
obsługa	 stoiska.	 Instalacja	 stoiska	 do	 18.02.2018	
r.,	demontaż	do	24.02.2018	r.	

	 	

2.3	 Ubezpieczenie	 3	 przedstawicieli	 firmy	 Kleib	 Sp.	 z	
o.o.	(NNW	i	KL).	

	 	

2.4	 Reklama	 w	 mediach	 targowych	 w	 postaci	 wpisu	
do	 katalogu	 targów	 wraz	 z	 umieszczeniem	 logo	
firmy.	

	 	

3.	 Organizacja	wystąpienia	 firmy	Kleib	Sp.	 z	o.o.	na	 targach	Resta	2018	w	Wilnie	na	Litwie	w	kwietniu	
2018	

3.1	 Transport	 3	 osób	 poprzez	 zakup	 3	 biletów	 	 	
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lotniczych	na	trasie	Warszawa	 lub	Gdańsk-Wilno-
Warszawa	lub	Gdańska	w	terminie	24.04.2018	r.-
29.04.2018	 r.,	 lot	 bezpośredni.	 Usługa	 zawiera	
ubezpieczenie	NNW	i	KL	przedstawicieli	firmy.		

3.2	 Zakup	 noclegu	 dla	 3	 osób	 (5	 dób)	 w	 terminie	
24.04.2018r.-29.04.2018r.,	pokoje	jednoosobowe,	
w	 hotelu	 w	 standardzie	 min	 4-gwiazdkowym,	
dogodne	 położenie	względem	 targów	 -	max	 czas	
dojazdu	 samochodem	 lub	 środkami	 komunikacji	
publicznej	-	60	min.	

	 	

3.3	 Instalacja,	 demontaż	 zabudowy	 stoiska	 oraz	
transport	i	spedycja	zabudowy	do	miejsca		
wystawy,	 ubezpieczenie	 stoiska	 i	 eksponatów,	
obsługa	stoiska	podczas	 targów	w	postaci	dwóch	
hostess.	 Instalacja	 stoiska	 do	 24.04.2018	 r.,	
demontaż	do	29.04.2018	r.	

	 	

3.4	 Reklama	 w	 mediach	 targowych	 w	 postaci	 wpisu	
do	 katalogu	 targów	 wraz	 z	 umieszczeniem	 logo	
firmy.	

	 	

4.	 Organizacja	misji	gospodarczej	w	Wilnie	na	Litwie	w	III	kw.	2018	r.	
4.1	 Transport	 3	 osób	 poprzez	 zakup	 3	 biletów	

lotniczych	na	 trasie	Warszawa	 lub	Gdańsk-Wilno-
Warszawa	 lub	 Gdańska	 w	 kwietniu	 2018	 r.,	 lot	
bezpośredni.	Usługa	zawiera	ubezpieczenie	NNW	i	
KL	przedstawicieli	firmy.	

	 	

4.2	 Zakup	noclegu	dla	3	osób	 (4	doby)	w	 III	 kwartale	
2018	 r.,	 pokoje	 jednoosobowe,	 w	 hotelu	 w	
standardzie	 min	 4-gwiazdkowym,	 dogodne	
położenie	 względem	 centrum	 miasta	 -	 max	 czas	
dojazdu	 samochodem	 lub	 środkami	 komunikacji	
publicznej	-	60	min.	

	 	

4.3	 Wynajem	sali	konferencyjnej	 (4	dni)	wyposażonej	
w	sprzęt	multimedialnych	dla	ok.	30	osób		

	 	

4.4	 Organizacja	spotkań	z	partnerami	handlowymi	 	 	
5.	 Wykonanie	 zabudowy	 stoiska	 obejmującej	

projekt	wraz	 z	 koncepcją	 aranżacji,	 które	będzie	
instalowane	na	trzech	ww.	imprezach	targowych.	

	 	

Łącznie	
	

	 	

	
	
Słownie	netto	PLN:	...............................................................................................	
	
Słownie	brutto	PLN:	..............................................................................................	
	
Powyższa	oferta	jest	ważna	w	terminie	30	dni	od	dnia	upływu	terminu	składania	ofert	określonego	w	
zapytaniu	ofertowym.	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 ..............................................................................	
	 	 	 	 	 	 	 (pieczęć	i	podpis	osoby	upoważnionej)	


