Pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTY (wzór)
Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 ( W
przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę (firmę), pod
którą prowadzi działalność)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba prawna/osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
2 (2 (jeżeli dotyczy) Niepotrzebne skreślić )
Wykonawca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego/ewidencji działalności gospodarczej/inny rejestr: ……..……….
……………..………………….………../nie dotyczy3 (3 Niepotrzebne skreślić )
prowadzonego przez: ………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………… pod numerem: …………………………………………………..
…………………………………………….
Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:
ul.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
......
kod ____-________ miejscowość
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
województwo …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
telefon: …………………………..…………. fax: …………………………………
NIP …………………………………. REGON ……………………………………….
e-mail ……………………………………………@ ………………………………….
Adres zamieszkania Wykonawcy z numerem kodu pocztowego 4: (4 Dotyczy osoby fizycznej)
ul.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
.......
kod ____-________ miejscowość
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
województwo …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
I. Składając ofertę w postępowaniu na

świadczenie na rzecz Teatru Łaźnia Nowa usług hotelarskich w Krakowie –
zapewnienia noclegów w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ a w nim zawarta jest:
kategoria hotelu, daty, liczba pokoi, właściwości hotelu i inne niezbędne dane.

Hotel 4 gwiazdkowy, ze śniadaniem, który znajduje się 10 minut pieszo
od Rynku, (w linii prostej około 1 km), i który stoi przy przystanku
tramwajowym.

LP

Goście

1

Planowana licz- Planowana łączna
ba noclegów
liczba noclegów

Termin noclegów

Planowana liczba pokoi

ZESPÓŁ Teatr Nowy -

4/5/6/7 grudzień 2012

1 pokoj jednoosobowy,

3

3

2

ZESPÓŁ Teatr Nowy -

7/8/9/10 grudzień 2012

10 pokoi jednoosobowych

3

30

3

ZESPÓŁ Teatr Nowy

10/11 grudzień 2012

10 pokoi jednoosobowych

1

10

4

ZESPÓŁ Teatr Nowy

11/12/13 grudzień 2012

9 pokoi jednoosobowych,

2

18

5

ZESPÓŁ Teatr Nowy

13/14 grudnia 2012

9 pokoi jednoosobowych,

1

Razem

9

70

Uwaga 1 osoba z pieskiem nie sprawiającym kłopotów. Oferent wyraża zgodę na pobyt pieska.
oferuję wykonanie zamówienia za cenę:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zł
brutto
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..……..…….…………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
Stawka podatku VAT (%): ……………………………………
stawka za pokoj jednosobowy ze sniadaniem …...........netto
stawka za pokój dwuosobowy ze śniadaniem ................ netto
w przypadku zmiany rezerwacji obowiązywać będą powyższe stawki.
II.
1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z jej
załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, jak również, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do złożenia
niniejszej oferty i wykonania zamówienia.
2. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
przedstawionych w złożonej ofercie i zawartych w dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzorze
umowy.
4. Oświadczam, że następujące część/i zamówienia, zamierzam powierzyć podwykonawcy/om (jeśli dotyczy)
…………………………NIE DOTYCZY ……

5. Oświadczam, że oferuje pobyt w 1 hotelu
o nazwie ......................................

przy ulicy

liczba gwiazdek hotelu ....................

5.

w Krakowie
.

Oferta zawiera ………… zapisanych i ponumerowanych stron.

______________________________
Data i czytelny podpis(y)/podpis(y) i pieczątka osób/y upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
ub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

