
Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego ZP.271.3.2022 

 

 

OFERTA 

 

 

Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, ul. Mickiewicza 58, 87-600 Lipno 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ZP.271.3.2022 dotyczące świadczenia usługi hotelarsko 

–gastronomicznej dla uczestników wyjazdu integracyjnego 

my, niżej podpisani:  

NAZWA WYKONAWCY 

  

  

SIEDZIBA WYKONAWCY 

Województwo: 

  

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica: 

  

Nr budynku: 

  

Nr lokalu: 

  

INFORMACJE DODATKOWE 

NIP: REGON: 

OSOBA UPOWAŻNIANIA DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

Imię i nazwisko: 

  

Nr tel.: 

  

  

Adres e-mail: 

  

      

 

  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie zapytania cenowego pn. zapytanie ofertowe ZP.271.3.2022 dotyczące świadczenia 

usługi hotelarsko –gastronomicznej dla uczestników wyjazdu integracyjnego: 



L

p

. 

  

  

Przedmiot zamówienia 

  

  

Zakres 

Ilość 

  

Wartość 

jednostkow

a netto  

zł 

Wartość 

jednostkow

a brutto 

zł. 

Wartość 

brutto 

zł. 

C x E 

A B C D E F 

1

. 
Usługa gastronomiczna  50  

  
    

2

. 
 Usługa hotelarska 50  

  
    

…           

… Całkowita wartość zamówienia (suma kolumny F)   

        

  

Cena oferty brutto za realizację  zamówienia  dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Lipnie ogółem wynosi: …………….…………........................................................................., 

słownie:………................……………………………………………………………………………

… i obejmuje cały zakres  realizacji przedmiotu zamówienia. 

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się warunkami zapytania ofertowego z dnia 

06.09.2022r.wraz z załącznikami i akceptujemy je bez żadnych zastrzeżeń. 
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania 

zamówienia. 
3. Oświadczamy, że w oferowanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie  ….. dni 

roboczych dni od dnia złożenia zamówienia/zawarcia umowy. 
5. Oświadczamy, że oferowany przedmiot/usługa/robota budowlana zamówienia objęty 

jest gwarancją, która wynosić będzie (jeśli dotyczy): 
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert. 
7. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zapytaniu 

ofertowym. 
8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu* 



  

          Załączniki do niniejszej oferty: 

          …………………………………………….. 

          …………………………………………….. 

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

  

  

  

Miejscowość ………………….......... dnia …......…………….. 20 …… roku 

  

  

  

                                                                                    

……………………………………………………… 

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 

 


