
OFERTĘ WYPEŁNIAMY PISMEM DRUKOWANYM - KOMPUTEROWO 

załącznik do umowy nr ....................................... 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA 

GRAND PRIX POLSKI EKSTRAKLASY FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO  

I. Dane oferenta 

1) nazwa: . ......................................................................................................................................................................

2) adres:

ul.: . ................................................................................................................................................................................ 

miejscowość:: . ............................................................................................................................................................... 

kod pocztowy poczta: . ......................................................................................................... 

województwo: ……. ....................................................................................................................................................... 

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

3) osoby i funkcje upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie ze statutem lub rejestrem

a): .................................................................................... ..b): . .................................................................................... 

4) nr NIP nr REGON 

5) forma prawna:
(    ) stowarzyszenie  
(    ) osoba prawna  
(    ) związek stowarzyszeń  

(    ) fundacja  
(    ) działalność gospodarcza 
(    ) inna: ……..…. ......................………………....…. 

6) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:  . ...........................................................

7) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

....................................................................................................................................................................................... 

II. Zakres rzeczowy zadania

1. Data turnieju

2. Adres hali

3. wielkość parkietu przeznaczona do rywalizacji sportowej - szerokość i długość  ………………………..…………..

rozkładany parkiet profesjonalne oświetlenie sceniczne 

- 

Powierzchnia 
parkietu hali w m2: 

…………….…….. 

Ilość miejsc siedzących: 

…………...…………… 

Ilość szatni: 

…….……… 

Ilość miejsc parkingowych: 
1-50; 
 50-100; 
 powyżej 100 

Bufet/Restauracja 

tak 
nie 
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4. Planowane kategorie GPP Ekstraklasy FTS

14-15 14-15 16-18 16-18 16-20 16-20  Dorośli Dorośli

ST LA ST LA ST LA ST LA

5. Dotychczasowe do

5. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju

L.p.  Miejsce i rok realizacji imprezy tanecznej Ilość tancerzy którzy
wzięli udział:

Ranga Turnieju (Regionalna/ ogólnopolska 
/międzynarodowa) 

1 
2 
3 
4 
5 

Oświadczam(-y), że: 
1) w zakresie związanym z ofertą, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, 
złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 

2) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i

faktycznym;

…………. ......................…………………………………………………………………………………….…….
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 

Data ...................................................................... 

Załączniki (KRS lub inna ewidencja oraz opinia właściwego zarządu wojewódzkiego): 

Przepisy: 

1. Regulamin Grand Prix Polski Ekstraklasy FTS
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