
 
 

Projekt „Doszkalamy się – Lekarze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Realizator 

 
ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/2017 

 
……………., ………………….2018 r. 

(miejscowość i data) 
 
(Dane Wykonawcy) 
 

OFERTA 
Do: 
 

Porozumienie Łódzkie- Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia 
ul. Pilota Stanisława Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź 
NIP: 7282635976,  

        REGON: 100163532 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi hotelowej, usługi wyżywienia w 

postaci obiadów, kolacji i przerw kawowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach 

projektu Doszkalamy się – Lekarze, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, 

oświadczamy iż, jesteśmy gotowi dokonać realizacji zamówienia na podstawie poniższego 

zestawienia: 

1. Cena brutto za usługę hotelową [osobo-doba ze śniadaniem] dla jednego uczestnika 

...………………………………………… zł brutto, w tym VAT [……..] 

2. Cena brutto za usługę wyżywienia [obiad, kolacja, przerwa kawowa] dla jednego 

uczestnika………………………………………….zł brutto, w tym VAT […….] 

3. Jednostkowa cena brutto za usługę wynajmu sali konferencyjnej…………………………….zł 

brutto/godzina, w tym VAT [……] 

4. Adres obiektu hotelowego:…………………………………………………………………………………………………… 

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

5. Części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcą ( jeśli dotyczy): 

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

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

 



 
 

Projekt „Doszkalamy się – Lekarze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Realizator 

ZAŁĄCZNIKI do oferty: 
1) aktualny odpis z KRS lub aktualny wypis z CEIDG wykonawcy i podwykonawców (jeśli występują) 
2) oświadczenie podwykonawcy, że zrealizuje zamówienie we wskazanej części (jeśli dotyczy) 
3) oświadczenie wg załącznika nr 1 do oferty Wykonawcy i podwykonawcy jeśli występuje. 
4) zaakceptowany projekt umowy (Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty zaparafowaną każdą stronę umowy pod 
rygorem odrzucenia oferty- Załącznik nr 2),  
5) pełnomocnictwo do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy będącego osobą fizyczną 
ofertę składa inna osoba, a udzielenie pełnomocnictwa nie wynika z wpisu do CEIDG lub w przypadku Wykonawcy podlegającemu wpisowi 
do KRS jeśli upoważnienie osoby składającej ofertę nie wynika z tego rejestru* 
 
 

 
…………………………………………….. 

Czytelny podpis  osoby up.  
               do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


