Załącznik nr 2 do Umowy nr ………2019 z dnia……
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 11.09.2019 r.

CEN.BZKL.WKRZ.142.197.2019.AOS

(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

Cena
jednostkowa
netto za 1
osobę

1

2

3

Planowana
liczba osób

Wartość netto
[zł]
[kol. 3 x kol. 4]

4

5

1

usługa hotelarska – pokój do
pojedynczego wykorzystania

2

usługa hotelarska
– pokój dwuosobowy

70

3

obiad w dniu 19.09.2019

75

4

kolacja w dniu 19.09.2019

75

5

śniadanie w dniu 20.09.2019

75

6

obiad w dniu 20.09.2019

75

7

sala konferencyjna dla ok. 75 osób
z wyposażeniem określonym w
Opisie przedmiotu zamówienia oraz
przerwy kawowej

5

Łączna wartość:
[suma wierszy 1-7 odpowiednio w
kolumnach 5 i 6]

Wartość brutto
[zł]
[kol. 5 wraz z
podatkiem od
towarów i usług]
6

2. Oświadczenie:
1) Oświadczamy,

że

Przedmiot

zamówienia

zostanie

zrealizowany

w

………

…………………………………………………………………………..………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………… (należy wskazać nazwę i dokładny adres realizacji
przedmiotu zamówienia). Wskazany obiekt posiada standard ………. gwiazdek.
Odległość obiektu, w którym zostanie zrealizowane zamówienie od OT KOWR
w Bydgoszczy ul. Hetmańska 38 wynosi ………. km.
2) Oświadczamy, iż spełniamy warunek dotyczący zdolności zawodowej i że
wykonaliśmy następujące usługi zgodnie z warunkiem i w terminie określonym
w

Rozdziale

IV

ust.

2

Ogłoszenia

o

zamówieniu,

których

wykonanie

potwierdzamy załączonymi referencjami.
L.P.

Przedmiot usługi

Wartość usługi

Data wykonania

Nazwa

usługi

zleceniodawcy

1
2
3
4

3) Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni
od dnia składania ofert.
4) Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5) Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie

określonym

w

Ogłoszeniu

o zamówieniu.
6) Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie
przesłanek, o których mowa w Rozdziale V Ogłoszenia o zamówieniu.

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

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

Załączniki: Referencje
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