Niepełnosprawni do pracy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UDA.POKL.07.04.00-32-004/13-00

(pieczęć wykonawcy)

Zamawiający:
Stowarzyszenie „Aktywność bez barier”
ul. Targowa 3, 74-100 Gryfino
Biuro Projektu:
ul. Gronowa 25, 71-085 Szczecin
KRS nr: 0000229048, NIP: 8522445573

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiedź na Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania kompleksowych usług, obejmujących usługę
noclegową, żywieniową oraz wynajem sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia cyklu czterech
pięciodniowych szkoleń (na każdym szkoleniu 20 uczestników + kadra), dotyczących realizacji projektu
„Niepełnosprawni do pracy!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełna nazwa wykonawcy:
Adres i siedziba
wykonawcy, numer
telefonu oraz nr NIP
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa, żywieniowa oraz wynajem
sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia cyklu czterech pięciodniowych szkoleń
(na każdym szkoleniu 20 uczestników + kadra), dotyczących realizacji projektu

„Niepełnosprawni do pracy!” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Szczegółowy zakres usług dotyczący przedmiotu zamówienia:
1. Zakwaterowanie 86 osoby (5dni * 86 osoby) w pokojach 1, 2 i 3 osobowych
z łazienkami.
2. Całodzienne wyżywienie + przerwy kawowe 86 osób (5dni * 86 osoby) składające
się z: śniadania, obiadu (zupa, drugie danie, kompot), kolacji, poczęstunek
podczas szkoleń (kawa, herbata, ciastka).
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3. Wynajem 2 sali szkoleniowych (5dni * 4szkolenia * 2 sale) wyposażonych w
podstawowe meble, projektor, ekran do projektora multimedialnego, tablicę
tzw. flipchart.

Termin realizacji
przedmiotu zamówienia

Luty - marzec 2014 r., Listopad – Grudzień 2014r.

Czy Ośrodek
dostosowany jest do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

TAK/NIE*

Łączna cena brutto: ………………….…..PLN, w tym:
Cena brutto:
(z dokładnością do dwóch
1. Zakwaterowanie 86 osoby –
miejsc po przecinku)
…………PLN brutto/osobodzień * 5 dni * 86 osoby = …………….....PLN brutto
2. Całodzienne wyżywienie + przerwy kawowe dla 86 osób –
………….PLN brutto/osobodzień * 5 dni * 86 osoby =.……………..PLN brutto
3. Wynajem 2 sali szkoleniowych –
………PLN brutto/dzień * 5dni * 2 sale * 4 szkolenia = …………...PLN brutto

Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

* niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w nim zawarte.

2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
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6. Rozumiemy, że w ramach Wniosku o dofinansowanie Projektu, Zamawiający ma
sztywno

skalkulowane

kwoty

na

sfinansowanie

danych

pozycji

dotyczących

poszczególnych usług. W związku z tym, wyrażamy zgodę na przesunięcia cen za
realizację poszczególnych usług w ramach ogólnej ceny oferty, tj. bez zmiany łącznej
ceny oferty.
7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

……………………
……………………
Miejscowosc i data

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy)

Załączniki:

Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert.
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