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FORMULARZ OFERTY

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
....................................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON..................................................................... NIP .......................................................................
nr telefonu .......................................................... nr faxu .........................................................................
adres e-mail: …………………………………………………………………………………………….
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01 marca 2011 r. na :
Świadczenie usług hotelarskich na terenie miasta Zielona Góra, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla
wykładowców dla wykładowców świadczących usługi edukacyjne w ramach projektu „Studia podyplomowe: Budownictwo
Energooszczędne, Audyting oraz Ocena Energetyczna Budynków” umowa nr: UDA-POKL.02.01.01-00-082/10
składam(y) niniejszą ofertę:
Oferuję usługę hotelarską na terenie miasta Zielona Góra, polegająca na zapewnieniu noclegów ze śniadaniem dla
wykładowców świadczących usługi edukacyjne w ramach projektu „Studia podyplomowe: Budownictwo Energooszczędne,
Audyting oraz Ocena Energetyczna Budynków” umowa nr: UDA-POKL.02.01.01-00-082/10 z dnia 28 lutego 2011 r. zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w zapytaniu ofertowym:
Element zamówienia

Lp.

ilość

cena
netto

wartość
netto

VAT

wartość
brutto

1.
2.
RAZEM

oraz oświadczam:
Tytuł projektu
Nr umowy:
Priorytetu 2
Działania 2.1.
Poddziałania 2.1.1
Beneficjent:

„Studia podyplomowe: BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE, AUDYTING ORAZ OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW”
UDA-POKL.02.01.01-00-082/10 z dnia 28 lutego 2011 r.
Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.
Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie
Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
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1. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Oświadczam(y), że przyjmujemy do wiadomości, że ostateczna liczba noclegów może ulec zmianie.
3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 20 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy
...........................................................................................................................................................
tel.. ……………………………………… mail: …………………………………………………
5. W załączeniu:
a) dokument potwierdzający prawo podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy (odpis z KRS, odpis z ewidencji
działalności gospodarczej),

................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy)

Tytuł projektu
Nr umowy:
Priorytetu 2
Działania 2.1.
Poddziałania 2.1.1
Beneficjent:

...................................................
(miejscowość, data)

„Studia podyplomowe: BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE, AUDYTING ORAZ OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW”
UDA-POKL.02.01.01-00-082/10 z dnia 28 lutego 2011 r.
Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.
Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie
Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

