
UWAGA: W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest – pod rygorem 

odrzucenia oferty – złożenia formularza oferty w formie pliku PDF 

 

 

                                                                    ZAMAWIAJĄCY 

                   Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 

                                                      80-221 Gdańsk ul Traugutta 29 

 

 

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

         (nazwa (firma) i adres Oferenta) 

 

OFERTA 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu pn.: Pomiar czasu, kompletowanie pakietów 

startowych na imprezy organizowane przez Gdański Ośrodek Sportu .  

1.  Ja niżej podpisany…………………………………………………………………………………………… 

    (imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Oferenta) 

niniejszym oświadczam (my), że Wykonawca którego reprezentuję oferuje: Usługę 

polegająca na pomiarze czasu oraz kompletowaniu pakietów startowych na następujące 

imprezy organizowane przez GOS: 3 Gdańsk Maraton, Triathlon, Bieg Westerplatte, Nordic 

Walking oraz Duathlon na warunkach określonych przez Zamawiającego w niniejszym 

przetargu – za cenę: ....................................................... zł 
1)

 

(słownie:.........................................................................................................................……………

……………/100 zł W cenie oferty uwzględniono podatek od towarów i usług VAT wg stawki: 

…..............……………….. % 
2)

 i ……………………………..% 

 

W celu wykazania  spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 

Wykonawca musi wykazać się w całości należytym wykonaniem następujących usług 

o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert: 

 

Maraton, co najmniej pięciu usług rejestracji i pomiaru czasu uczestników imprezy 

biegowej na dystansie min. 42,195 km (maratonu), w której uczestniczyło co najmniej 

1000 uczestników (każda z imprez),  

TABELA nr 1( MARATON 8-9.04.2017 ) 

Lp. Nazwa obsługiwanej  imprezy/miejsce Data Ilość 

uczestników 

1    

2    

3    

4    

5    
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Triathlon, co najmniej pięciu usług polegających na rejestracji i pomiarze czasu 

uczestników imprezy typu triathlon (łączny pomiar czasu), w której uczestniczyło, co 

najmniej 300 uczestników (każda z imprez), 

TABELA nr 2 ( TRIATHLON 15.07.2017 ) 

Lp. Nazwa obsługiwanej  imprezy/miejsce Data Ilość 

uczestników 

1    

2    

3    

4    

5    

 

54. Bieg Westerplatte, co najmniej pięciu usług rejestracji i pomiaru czasu uczestników 

imprezy biegowej na dystansie min. 10 km, w której uczestniczyło co najmniej 1000 

uczestników (każda z imprez),      

TABELA nr 3 ( Bieg Westerplatte 09.09.2017 ) 

Lp. Nazwa obsługiwanej  imprezy/miejsce Data Ilość 

uczestników 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Nordic Walking, co najmniej pięciu usług rejestracji i pomiaru czasu uczestników imprezy 

na dystansie min. 3 k, w której uczestniczyło co najmniej 200 uczestników (każda 

z imprez),      

TABELA nr 4 ( Nordic Walking 13.05.2107; 30.09.2017) 

Lp. Nazwa obsługiwanej  imprezy/miejsce Data Ilość 

uczestników 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 



UWAGA: W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest – pod rygorem 

odrzucenia oferty – złożenia formularza oferty w formie pliku PDF 

 

 

Duathlon, co najmniej pięciu usług rejestracji i pomiaru czasu uczestników imprezy typu 

duathlon w której uczestniczyło co najmniej 100 uczestników (każda z imprez),      

TABELA nr 5 ( Duathlon 07.10.2017) 

Lp. Nazwa obsługiwanej  imprezy/miejsce Data Ilość 

uczestników 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Zamawiający dopuszcza  składanie ofert na poszczególne części zamówienia (imprezy) 

 

2. Jest płatnikiem podatku VAT – w cenie oferty uwzględniono podatek VAT.
 2)

 

 Nie jest płatnikiem podatku VAT – w cenie oferty nie uwzględniono podatku VAT.
 2)

 

3. Posiada:  

 1) numer NIP: ………………………………………………. 

 2) numer REGON: …………………………………………. 

 3) numer PESEL……………………………………………………. 

4. Uzyskał niezbędne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty oraz 

właściwej realizacji zamówienia w terminach podanych w OPZ 

5.  Uważa się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu 

składania ofert. 

6. Wszelkie wnioski, informacje, oświadczenia i zawiadomienia należy przekazywać, 

odpowiednio: 

W sprawach opisu przedmiotu zamówienia: 

radoslaw.szauer@mosir.gda.pl tel. 517-806-524 – Dział imprez ( Dąbrowszczaków 13) 

marek.lenard@sportgdansk.pl tel. 517-806-529 – Dział ZP – w sprawach formalnych 

 

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

               (własnoręczny podpis upoważnionego przedstawiciela /przedstawicieli Oferenta) 
1) cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2001 roku o cenach (Dz.U. z 20001 roku Nr 97,poz. 

1050 z późn. zm.) 

2) niepotrzebne skreślić 

Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach 

określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 


