Zapytanie ofertowe – usługi hotelowe
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„Nowe możliwości – Nową szansą”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny : KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie : 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zorganizowanie pobytu szkoleniowego
dla uczestników ww. projektu, według przygotowanego w tabeli zestawienia stanowiącego
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, w okresie 10 - 11 marca 2012 r.
Zleceniodawca dokona zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy, po przyjęciu przez koordynatora
projektu wykonanej usługi zgodnie z zawartą umową, po przedłożeniu rachunku.
Zleceniodawca dokona opłaty za świadczone usługi przelewem na rachunek bankowy
wskazany w otrzymanym rachunku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku.
Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności, a Zleceniobiorca nie będzie wysuwał żadnych
roszczeń w przypadku, kiedy powstanie zwłoka w zapłacie wynagrodzenia spowodowana
opóźnieniem z przekazaniem środków przez Instytucję Wdrażającą Projekt na rzecz
Zleceniodawcy.
Złożona oferta powinna być zgodna z załącznikiem.
Termin składania ofert upływa 2 marca 2012 r. o godzinie 1000
Przyjmowane będą oferty przesłane pocztą polską lub firmą kurierską na adres: Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu, Krusze, 05-240 Tłuszcz. Z dopiskiem w lewym
górnym rogu koperty - zapytanie ofertowe – usługi hotelowe, pocztą email na adres
projekt.krusze@wp.pl , w tytule - zapytanie ofertowe – usługi hotelowe lub osobiście w
biurze projektu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu .
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami :
100% - cena

Kontakt: Elżbieta Sadowska/ Marcin Szczapa, pn.-pt. 800-1500 Tel: 29-5910066, 508612854,
email: projekt.krusze@wp.pl
Załącznik

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

(pieczęć Oferenta, lub nazwa i adres)

OFERTA
Złożona:
GMINIE KLEMBÓW
NIP: 125-13-33-656

z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów
KLEMBÓW, UL.GEN. F. ŻYMIRSKIEGO 38
TEL.(022) 779-93-90

FAX. (022) 777-09-85, E-mail: urzad@klembow.pl

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego
na: zorganizowanie pobytu szkoleniowego dla uczestników projektu
Nowe możliwości – Nową szansą, w dniach 10 -11. 03.2012 r.
1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za:
nazwa usługi

1 nocleg

Rodzaj pokoju

Pokój 3 osobowy (3 osoby dorosłe)
Pokój 2 osobowy (dwie osoby dorosłe)
Pokój 2 osobowy (1 osoba dorosła + dziecko)
Pokój 3 osobowy (3 osoby dorosłe)
Pokój 4 osobowy (dwie osoby dorosłe +
dwoje dzieci)

Wyżywienie

dzień 1: 11 osób dorosłych obiad i kolacja

Podatek

Cena

Cena

Vat

brutto

brutto

dzień 2 : 11 osób dorosłych śniadanie i obiad
dzień 1: 3 dzieci obiad i kolacja
dzień 2: 3 dzieci śniadanie i obiad
Przerwa

Kawa, herbata, słodki dodatek, 2 dni po 10

kawowa

osób

Wynajęcie Sali

Dwa dni

konferencyjnej
Łącznie

Nr rachunku bankowego………………………………………………………………………
wg poniższego zestawienia:
2. OŚWIADCZAMY, że termin wykonania zamówienia - zgodny z zapytaniem ofertowym.
3.OŚWIADCZAMY, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
4. OŚWIADCZAMY, ze akceptuję warunki odbioru i zapłaty, określone w zaproszeniu.
5. OŚWIADCZAMY, że podana cena jest obowiązująca i nie będzie podlegała zmianie.
Załącznikami do niniejszej oferty są: (nie obowiązkowo)
(1)
………………..dnia ……………..

………………………..
(upełnomocniony przedstawiciel)

Tel. kontaktowy:
..............................................................................................................................

