Załącznik nr 2 do Umowy nr ………2019 z dnia……
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.11.2019 r.

Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim
CEN.BZKL.WKRZ.142.321.2019.UK

(miejsce i data sporządzenia oferty)

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY
w postępowaniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady
szkoleniowej dla pracowników Zamawiającego.

Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby Wykonawcy:………………………………………………………………………………………
Numer nr NIP:…………………………………
Adres e-mail, numer telefonu:…………………………………
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu
za cenę brutto: …………………………………………… zł, zgodnie z poniższym zestawieniem
cenowym:

Lp.

Nazwa

1

2
usługa hotelarska – pokój do
pojedynczego wykorzystania
w dniach 25 i 26 listopada 2019
usługa hotelarska
– pokój dwuosobowy
w dniach 25 i 26 listopada 2019
obiad w dniach 25,26 i 27 listopada
2019
śniadanie w dniach 26 i 27 listopada
2019

1

2
3
4
5

kolacja w dniu 25 listopada 2019

6

kolacja w dniu 26 listopada 2019

7

sala konferencyjna w dniach 25-27
listopada 2019

8

Cena
jednostkowa
brutto za 1
osobę za dobę
3

Planowana
liczba osób x
liczba noclegów
/ liczba
posiłków
4
12

44
84
56
28
28

serwis kawowy w dniach 25-27
listopada 2019
Łączna wartość:
[suma wierszy 1-8]

Wartość brutto
[zł]
[wraz z
podatkiem od
towarów i usług]
5

Jednocześnie oświadczamy, że ww. cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie
koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczenia:
1) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w obiekcie:
…………………………………………………………………………..………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać nazwę i dokładny adres realizacji przedmiotu zamówienia)
Jednocześnie załączamy oświadczenie o standardzie ww. obiektu.
2) Oświadczamy, że wskazany wyżej obiekt położony jest na obszarze chronionym
typu: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary natura 2000, leśne
kompleksy promocyjne, rezerwat przyrody*:
TAK

NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, należy podać opis położenia
obiektu:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(*weryfikowane na podstawie danych z geoserwis.gdos.gov.pl prowadzonego przez Generalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska)

3) Oświadczamy, że na terenie wskazanego wyżej obiektu znajduje się las
o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha:
TAK

NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, należy podać opis terenu
zajmowanego przez obiekt:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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4) Oświadczamy, że w ramach menu kolacji w dniu 26.11.2019 r. oferujemy
następujące

dodatkowe

pozycje

(ponad

minimum

wymagane

przez

Zamawiającego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu):
a) ……………………………………………………
b) …………………………………………………..
c) …………………………………………………..
d) …………………………………………………..
e) …………………………………………………..
f) …………………………………………………..
g) …………………………………………………..
h) …………………………………………………..
5) Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie
przesłanek, o których mowa w Rozdziale V Ogłoszenia o zamówienia.
6) Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonaliśmy następujące usługi polegające na zorganizowaniu spotkań lub
wyjazdów, w zakresie zapewnienia noclegu oraz wyżywienia:
L.P.

Przedmiot usługi

Wartość usługi

Ilość osób,

Data wykonania

Nazwa

brutto

którym

usługi

zleceniodawcy

zapewniono
usługę
1
2
3
4

Jednocześnie załączamy referencje potwierdzające wykonanie ww. usług.
7) Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem
przedmiotu

zamówienia,

stanowiącym

Załącznik

nr

1

do

Ogłoszenia

o zamówieniu.
8) Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni
od daty upływu terminu składania ofert.
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9) Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
10) Do oferty załączamy następujące dokumenty:
a) ………………………………………..
b) ………………………………………..
c) ………………………………………..
d) ………………………………………..
e) ………………………………………..

……………………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………
Podpis Wykonawcy
(Pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej)
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