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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr U3/2019/BD/FADO

FORMULARZ OFERTY
1. Dane Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
b) Adres Wykonawcy
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
tel. ......................................................
fax ............................................................
REGON .................................................
NIP ...........................................................
Nr konta: ..............................................................................................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia ……………………… r., zgodnie z wymaganiami
określonymi w jego treści, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na
wykonaniu usługi wynajmu sali szkoleniowej w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia
i noclegów dla uczestników i szkoleń organizowanych w ramach projektu „Bliżej dostępności”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(Nr zamówienia: U3/2019/BD/FADO).
w zakresie (właściwe podkreślić):
 CZĘŚĆ 1 - POZNAŃ
 CZĘŚĆ 2 - ZIELONA GÓRA

CZĘŚĆ 1 - POZNAŃ
2. Cena za realizację przedmiotu zamówienia:
Cena brutto …................................................ zł, słownie:……………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………,
w tym:
Wyszczególnienie
Koszt
Koszt łączny
jednostkowy
(PLN, brutto)
(PLN, brutto)
Koszt wynajęcia sali szkoleniowej - 7 grup x 2 dni
Koszt przerwy kawowej i wyżywienia – 2 przerwy
kawowe i wyżywienie (2 x obiad, 1 kolacja) dla
uczestników - 7 szkoleń x max 16 osób = max 112 osób
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Koszt przerwy kawowej i wyżywienia – 2 przerwy
kawowe i wyżywienie (2 x obiad, 1 kolacja) dla
prowadzących – 7 szkoleń x 2 osoby
Koszt noclegów ze śniadaniem – max 112 uczestników
(pokoje dwuosobowe) + 2 trenerów x 2 noclegi (pokoje
1 osobowe) x 7 szkoleń
CZĘŚĆ 2 - ZIELONA GÓRA
3. Cena za realizację przedmiotu zamówienia:
Cena brutto …................................................ zł, słownie:……………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………,
w tym:
Wyszczególnienie
Koszt
Koszt łączny
jednostkowy
(PLN, brutto)
(PLN, brutto)
Koszt wynajęcia sali szkoleniowej - 2 grupy x 2 dni
Koszt przerwy kawowej i wyżywienia – 2 przerwy
kawowe i wyżywienie (2 x obiad, 1 kolacja) dla
uczestników - 2 szkolenia x max 16 osób = max 32 osoby
Koszt przerwy kawowej i wyżywienia – 2 przerwy
kawowe i wyżywienie (2 x obiad, 1 kolacja) dla
prowadzących – 2 szkolenia x 2 osoby
Koszt noclegów ze śniadaniem – max 32 uczestników
(pokoje dwuosobowe) + 2 trenerów x 2 noclegi (pokoje
1 osobowe) x 2 szkolenia
W przypadku zmiany liczby uczestników szkoleń cena usługi dotyczącej przerw kawowych,
obiadów i noclegów zostanie odpowiednio powiększona/pomniejszona o koszty jednostkowe
wskazane powyżej.
4. Jednocześnie oświadczamy, iż:
- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
prawo nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień.
- Obiekt hotelu, sala szkoleniowa, jadalnia, pomieszczenia sanitarne np. łazienka oraz co
najmniej jeden pokój dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
(w tym osób poruszających się na wózkach): TAK/NIE ………………………………. .
5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizowane będzie w obiekcie:
……………………………................................................................................................................................
...............................…………………………..........……………………………….……………… (nazwa i adres obiektu).
6. Termin realizacji zamówienia: zgodny z przedstawionym w Zapytaniu Ofertowym.
7. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i zobowiązujemy się zrealizować
zamówienie na warunkach w nim określonych.
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym.
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9. Oświadczam, że zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie
uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres
rzeczowy zamówienia – jest kompletna.
10. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:
……………………………........………………………………………………………. (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

.............................................
(miejsce, data)

..........................................................................
(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
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