
Załącznik nr 1 do Zaproszenia  
ws rejestru akcjonariuszy GAT S.A. z dn 3.09.2020 

* jeśli nie dotyczy należy wykreślić / niepotrzebne skreślić 

FORMULARZ OFERTA 
 

Oferta w zakresie   

utworzenia i prowadzenia rejestru akcjonariuszy Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
 

Nazwa oferenta 

 

Siedziba / Adres do korespondencji jeśli jest inny niż adres siedziby NIP / REGON / KRS  

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (Imię i nazwisko, tel. Kontaktowy, e-mail) 

 

 

I. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w zakresie utworzenia i prowadzenia rejestru 

akcjonariuszy Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A., działając w imieniu (wpisać nazwę Wykonawcy) 

…………………………………………………………..,  i będąc należycie upoważnionym do jego 

reprezentowania, składam Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w 

przedmiotowym postępowaniu.  

II. Całkowita cena ryczałtowa za jeden miesiąc świadczenia usługi wynosi: 

WARIANT I 

................................. złotych netto  (słownie złotych netto: ..................................................................................). 

................................. złotych brutto  (słownie złotych brutto : ...............................................................................). 

W/w cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość opłat jakie Zamawiający jest zobowiązany 

pokryć na rzecz Wykonawcy w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, w tym wynagrodzenie za 

dokonywanie zmian i modyfikacji.  

WARIANT II 

................................. złotych netto  (słownie złotych netto: ..................................................................................). 

................................. złotych brutto  (słownie złotych brutto : ...............................................................................). 

W/w cena ofertowa nie obejmuje  ..............................................................................................................................  

(np. opłat za transakcje i zmiany w rejestrze – należy wskazać ich wysokość) *  

Warunki płatności ............................................................................................ 

Termin realizacji ................................................................................. 

Ilość dotychczasowych realizacji usług prowadzenia rejestru akcjonariuszy ……………………….. 

Czas reakcji dokonywania zmian w rejestrze od momentu zgłoszenia ……………………………. 

III. Jednocześnie oświadczam, że: 

1. zapoznałem się z warunkami Zaproszenia do składania ofert i przyjmuję je bez zastrzeżeń, 
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2. przedmiot Oferty jest zgodny ze Specyfikacją przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do 

Zaproszenia. 

3. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

4. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

5. posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą 

starannością, 

6. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą i terminową realizacje 

przedmiotu zamówienia. 

7. cena netto podana w Ofercie obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia  

i nie jest uzależniona od żadnych innych warunków, 

8. uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Zaproszeniu do składania ofert, tj. do dnia 

30.09.2020r., 

9. uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do złożenia Oferty, 

10. w Ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 

konkurencji zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: 

Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późń. zm.), 

11. jestem czynnym podatnikiem VAT, 

12. nie zalegam w płatnościach na rzecz podmiotów publicznych lub prywatnych, 

13. nie otwarto wobec mnie postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, a 

także że nie zagraża mi niewypłacalność, 

14. akceptuję udostępnienie oferty w ramach Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego Sp. z 

o.o., 

15. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia niniejszego 

postępowania ofertowego, oraz zostałem poinformowany o adresie siedziby administratora danych, 

którym jest Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., celu przetwarzania danych oraz o prawie wglądu do 

swoich danych oraz ich poprawiania, 

16. zobowiązuję się do podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

17. zobowiązuję się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w ramach niniejszego 

postępowania oraz świadczenia usług uzyskanych od Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A., 

18. wszystkie informacje podane w formularzu ofertowym są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione 

z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 
 

Do oferty dołączone zostają załączniki zgodne z warunkami udziału w postępowaniu, w tym : 

1. dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na 
podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 89), wraz z referencjami potwierdzającymi doświadczenie w przedmiotowym zakresie, 

2. proponowany harmonogram prac, 
3. proponowaną treść umowy, 
4. opis obsługi 
5. listę dokumentów niezbędnych oferentowi do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy, 

 

 

 

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

Miejscowość, data                          Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy  


