
     

 

  

Przedmiot zamówienia  finansowany  ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-202 w 

ramach poddziałania 1.3.3,  w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz 

przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz  OZE” 

 

 

        
 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

DAI.234.11.22 

 

 

………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy: 

 
Nazwa i adres wykonawcy: 

(zgodnie z danymi rejestrowymi) 

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................... 

Adres wykonawcy  ..................................................................................................... 

NIP wykonawcy: ......................................................................................................... 

Numer telefonu  .......................................................................................................... 

Numer faxu  ................................................................................................................ 

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

Osoba upoważniona do kontaktu: ………………………………………………….. 

 

OFERTA 

na zorganizowanie spotkania wraz zapewnieniem wyżywienia dla Doradców 

Energetycznych oraz Zarządów WFOŚiGW i NFOŚiGW w ramach realizacji projektu 

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego mieszkaniowego oraz 

przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. 

 

1. Nawiązując do zaproszenia znak: DAI.234.11.22 do złożenia oferty na zorganizowanie 

spotkania wraz zapewnieniem wyżywienia dla Doradców Energetycznych oraz Zarządów 

WFOŚiGW i NFOŚiGW w ramach realizacji projektu „Ogólnopolski system wsparcia 

doradczego dla sektora publicznego mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie 

efektywności energetycznej oraz OZE”., oferuję wykonanie powyższego zamówienia 

zgodnie z kosztami poniżej: 
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2. Zestawienie kosztów: 

 

Pozycja Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Kolacja w dniu 23 lutego 

2022 r. w formie szwedzkiego 

stołu (4 godziny) 

max. 120 

osób 
   

Sala szkoleniowa na potrzeby 

spotkania dla max. 80 osób 

wyposażona w sprzęt 

umożliwiający wyświetlenie 

prezentacji i nagłośnienie w 

dniu 24 lutego 2022 r. 

w godz. 10:00 -13:00 

komplet    

Sala szkoleniowa na potrzeby 

spotkania dla max. 30 osób 

wyposażona w sprzęt 

umożliwiający wyświetlenie 

prezentacji i nagłośnienie w 

dniu 24 lutego 2022 r. 

w godz. 10:00 -13:00 

komplet    

Bufet kawowy na sali 

szkoleniowej dla max. 30 

osób 

max. 30 

osób 
   

RAZEM      

Ponadto oferujemy *) :     

Koszt za jedną osobę w pokoju 

1 – osobowym wraz ze 

śniadaniem (pokój z łazienką) 
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Koszt za jedną osobę w  

pokoju 2 osobowym wraz ze 

śniadaniem (pokój z łazienką) 

    

Koszt miejsca parkingowego 
ok. 40 

sztuk 
   

Dodatkowa usługa 

Kolacja w dniu 22 lutego 

2022 r. w formie szwedzkiego 

stołu (4 godziny) - 

opcjonalnie 

max. 60 

osób 
   

*) koszty z tytułu noclegów ze śniadaniem i opłata za parking będą ponosić indywidualnie 

uczestnicy spotkania. 

 

3. Określamy termin związania ofertą - ……… dni. 

 

4. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu, tj. 23 

i 24 lutego 2022 r. 

 

5.  Do kontaktu z Zamawiającym upoważniam następujące osoby: 

a) ………………………, tel. ………………………, e-mail ……………………… 

b) ………………………, tel. ………………………, e-mail ……………………… 

 

6. Osoba do kontaktu na miejscu w czasie realizacji zamówienia: 

……………………………………..……, tel: ………………………….…………….. 

 

7. Oświadczam, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do 

przygotowania oferty. 

 

8. Akceptuję warunki określone w załączonym do zaproszenia wzorze umowy i zobowiązuję 

się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonym we wzorze 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

9. Do podpisania umowy upoważnione są następujące osoby:  

a)  ………..........................., tel. ………........................... 

b) ………..........................., tel. ………............................ 
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10. Do podpisanie rozliczenia kosztów upoważnione są następujące osoby: 

a) ………..........................., tel. ………........................... 

b) ………..........................., tel. ………............................ 

 

11. Oferta składa się z …… kolejno ponumerowanych stron, od str. ….. do str. ……. 

 

12. Do oferty załączam : 

• Dokument potwierdzający reprezentację 

• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych  

 

 

 

         ....................................... 
podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy 

 


