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

       pieczęć Oferenta                                                                                        miejscowość, data  

 

 

Formularz oferty  

– Załącznik nr 4 

 

Imię i Nazwisko/ Nazwa Oferenta:…………………………………………………….          

Adres zamieszkania/ siedziby:………………………………………………………………  

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zapytania ofertowego  

OPZZ/P/630/2020/IDS 

w  związku z realizacją Projektu pn:  

„Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem 

wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”  

działając w imieniu i na rzecz Nazwa Oferenta: 

………………………………………………………………………………………………   

Adres Oferenta (wraz z kodem): 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

telefon.:………………………………..  

www: ………………………………….  

e-mail: ……………………………..….  

REGON: ………………………..…….  

NIP: ………………………………..…  
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Osoba do kontaktu: 

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

1. Miejsce szkolenia   

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

Wynajem sali szkoleniowej – cena brutto za jeden dzień: …………………   

 2. Wyżywienie:  

Obiad – cena brutto za jeden posiłek:  

……………………………………………………………..  

Kolacja – cena brutto za jeden posiłek: 

…………………………………………………………….  

Przerwa kawowa  – cena brutto za jedno podanie dla 1 osoby: 

……………………………………………………………..  

3. Nocleg – cena brutto za 1 nocleg za 1 osobę ze śniadaniem: ……………………….  

4. Łączna suma oferty ( cenach brutto):  

L.P. USŁUGA JEDNOSTKA 

MIARY 

LICZBA CENA 

JEDNOSTKOWA 

ŁĄCZNIE 

(LICZBA X CENA 

JEDNOSTKOWA) 

1. wynajem sali 

szkoleniowej 

godzina 

zegarowa 

16   

2. obiady sztuka 64  

 

 

3. kolacje sztuka 35  

 

 

4. przerwy 

kawowe 

sztuka 64   
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5. noclegi ze 

śniadaniem  

( średnia cena w 

pokojach jedno 

lub 

dwuosobowych) 

osoba/doba 35   

                                                       ŁĄCZNA KWOTA BRUTTO 

SŁOWNIE 

(……………………………………………………………….) 

 

……………..ZŁ 

 

 

  

    

  

W przypadku udzielenia mi/nam zamówienia zobowiązuję/emy się do zawarcia pisemnej 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,    

  

…………………………………………………………………………………………………                          

pieczęć firmowa  i podpis/podpisy osób upoważnionych  

  

  

  

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

 


