
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

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

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

Formularz oferty 

ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH I RESTAURACYJNYCH WRAZ Z 

USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZYGOTOWANIU, ORGANIZACJI I OBSŁUDZE 

SZKOLEŃ I KURSÓW DO DNIA 31.03.2015 ROKU 

 

w trybie przetargu nieograniczonego, odpowiadając na zaproszenie 

 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku 

ul. Kombatantów 7 

15 – 110  Białystok 

 

My, niżej podpisani: 

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

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

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

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

 

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

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

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

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, w imieniu reprezentowanej przez nas 

firmy oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w SIWZ za następującą cenę: 

 

 

CENA BRUTTO: ………………………….........………………………….............................PLN 

 

Słownie: ………………......…………………………………….............................................. PLN 

 

 

 

 

 



  

ZAKRES ZAMÓWIENIA LICZBA 

USŁUG  

JEDNOSTKOWA 

CENA BRUTTO 

CENA BRUTTO 

ŁĄCZNIE 

I. Szkolenia 

A. Szkolenia dwudniowe 
pierwszy 

poczęstunek 

kawowy 

Szkolenia jednostkowe 84   

drugi poczęstunek 

kawowy  

Szkolenia jednostkowe  84   

obiad Szkolenia jednostkowe  84   

śniadanie Szkolenia jednostkowe  32   

kolacja Szkolenia jednostkowe  32   

pokój 

jednoosobowy 

Szkolenia jednostkowe  8   

pokój 

dwuosobowy 

Szkolenia jednostkowe  12   

sala szkoleniowa Szkolenia jednostkowe  4   

SUMA 
Szkolenia jednostkowe   

B. Szkolenia trzydniowe 
pierwszy 

poczęstunek 

kawowy 

Szkolenia jednostkowe 252   

drugi poczęstunek 

kawowy  

Szkolenia jednostkowe 252   

obiad Szkolenia jednostkowe 252   

śniadanie Szkolenia jednostkowe 128   

kolacja Szkolenia jednostkowe 128   
pokój 

jednoosobowy 

Szkolenia jednostkowe 32   

pokój 

dwuosobowy 

Szkolenia jednostkowe 48   

sala szkoleniowa Szkolenia jednostkowe 12   

SUMA 
Szkolenia jednostkowe  

II. Kursy specjalistyczne 

    A. Kursy specjalistyczne czterodniowe  
pierwszy 

poczęstunek 

kawowy 

272   

drugi poczęstunek 

kawowy  
272   



  

obiad 272   
śniadanie 156   
kolacja 156   
pokój 

jednoosobowy 
36   

pokój 

dwuosobowy 
60   

sala szkoleniowa 16   

SUMA  
 

 

Razem I (A+B) + II A 
 

 

 

 

Hotel, w którym zostaną świadczone usługi (nazwa hotelu, dokładny adres): 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................

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

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  

i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z udostępnioną przez zamawiającego Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

 

 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zamówienia według cen 

jednostkowych zawartych w niniejszej ofercie, ale w ilości wynikającej z rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego – zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ w części: 2. Opis przedmiotu zamówienia 

– pkt. 3. 

 

 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania 

ofert. 

 

 

Ponadto oświadczamy, że: 

1. Wszystkie materiały związane z realizacją zamówienia będą oznakowane zgodnie z unijnymi  

i krajowymi wytycznymi dot. działań informacyjno – promocyjnych; 

2. Przedmiot zamówienia zamierzamy powierzyć do wykonania podwykonawcom (o ile dotyczy), 

w zakresie: 

………………………………………………………………………………………………......…….. 

…………………………………………………………………………………………......………….. 

……………………………………………………………………………………………......………..

.………………………………………………………………………………………………………... 



  

 

3. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia według wzoru 

przedstawionego przez Zamawiającego oraz w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 
 
 

Ofertę składamy na ....... kolejno ponumerowanych stronach. 
 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1/................................................................................................................................................... 

2/................................................................................................................................................... 

3/................................................................................................................................................... 

4/................................................................................................................................................... 

5/................................................................................................................................................... 

6/................................................................................................................................................... 

7/................................................................................................................................................... 

8/………………………………………………………………………………………………… 

9/………………………………………………………………………………………………… 
 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa: ........................................................................................................................................ 

Adres ........................................................................................................................................... 

Tel./fax. ....................................................................................................................................... 

E-mail  ......................................................................................................................................... 
 

 

…......................, dnia .................... 

______________________________ 

podpis i pieczęć upoważnionego 

   przedstawiciela Wykonawcy 


