Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr K/U/10/2013
Wzór Formularza Oferty
1. Zamawiający:
Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach
ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce
KRS 0000198087,
NIP 657-038-94-52,
2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy:
Imię i nazwisko osoby do
kontaktu:
Adres Wykonawcy
Nr telefonu osoby
upoważnionej do kontaktu
Nr faksu
Adres email osoby
upoważnionej do kontaktu
Ośrodki , w których będą organizowane szkolenia:

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości/ części*) niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania;
3) łączne wynagrodzenie za wykonanie niniejszego zamówienia wynosi brutto .......................... zł
(słownie:....................................................................).
Na niniejszą wartość składają się:
A. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia w zakresie obsługi uczestników szkolenia w
kwocie brutto .......................... zł (słownie:....................................................................),
według poniższych stawek jednostkowych:
L.P.
Przedmiot zamówienia
Ilość
Cena
Cena łączna
jednostkowa
brutto:
brutto
1
Sale szkoleniowe oraz koszty w
zakresie nie wymienionym
poniżej
2
Noclegi (pokój dwuosobowy)
198 (99 osób x 2
doby)
3
Serwisy kawowe całodniowe
297 (99 osób x 3
serwisy)
4
Obiady
297 (99 osób x 3
obiady)
5
Śniadania (tylko dla osób
198 (99 osób x 2
nocujących)
śniadania)
6
Kolacje (tylko dla osób
198 (99 osób x 2
nocujących)
kolacje)
7
Łączna cena brutto:
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B. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia w zakresie obsługi wykładowców/organizatorów
w kwocie brutto .......................... zł (słownie:....................................................................), według poniższych
stawek jednostkowych:
L.P.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1

Noclegi (pokój
jednoosobowy)

2

Serwisy kawowe
całodniowe
Obiady

40(Model GSWB:
2x2dobyx5trenerów +
Streetworking:
2x2dobyx5trenerów)
60 (4 zjazdy x 5
trenerów x 3 serwisy)
60 (4 zjazdy x 5
trenerów x 3 obiady)
40 (4 zjazdy x 5
trenerów x 2 śniadania)
40 (4 zjazdy x 5
trenerów x 2 kolacje)

3
4
5

Śniadania (tylko dla osób
nocujących)
Kolacje (tylko dla osób
nocujących)

6

Cena jednostkowa
brutto

Cena łączna
brutto:

Łączna cena brutto:

...................................., dnia .................................
(podpis)
(data)

*) niepotrzebne skreślić
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