Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego 2/04/2022/SWIA z dnia 13-04-2021 w ramach projektu "Świadoma Kadra"
- program szkoleń dla kadry pracującej bezpośrednio ze studentami oraz młodymi osobami z
niepełnosprawnością uczącymi się i/lub planującymi edukację - KONTYNUACJA 4, dofinasowanego ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Formularz ofertowy
Dane wykonawcy: ( proszę wypełnić ręcznie, komputerowo lub w formie pieczęci)
Nazwa: _________________________________
Adres: __________________________________
NIP: ____________________________________
Kontakt: ________________________________
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 13.04.2021 Stowarzyszenia dotyczącego usług
zakwaterowania z wyżywieniem (zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym)
składamy ofertę:
Posiadamy teren zielony umożliwiający
realizację warsztatów na „wolnym powietrzu”
Istnieje możliwość wydzielenia części obiektu
wyłącznie dla uczestników warsztatów z
osobnymi: wejściem, windą, salą konferencyjną,
pokojami, salą na posiłki

TAK / NIE

TAK / NIE

Proszę podać brutto:
Cena brutto za 1 pobyt (1 os. x 3 dni)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym w pełni akceptujemy zapisane tam
warunki i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do
przygotowania oferty.
3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia 31 marca 2023.
4. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w zapytaniu ofertowym.
5. Za datę zawarcia umowy o świadczenie usługi uznawany będzie dzień złożenia pisemnego
zamówienia przez Zamawiającego na usługi hotelowe na warunkach określonych niniejsza ofertą.
6. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na

Adres:___________________________________________________________________

tel___________________________fax:_____________________e-mail______________

7. Składając ofertę na zapytanie ofertowe oświadczam, że:
a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadam wiedzę i doświadczenie,
c) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i jestem zdolny do wykonania zamówienia,
d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e) nie podlegamy wykluczeniu z udziału w postępowaniu ze względu na powiązania, o których
mowa w ustęp C pkt 4 zapytania ofertowego

(Podpis osób upoważnionych do występowania w imieniu Oferenta)

