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Załącznik nr 2
miejscowość, data ......................................

OFERTA
NA USŁUGI WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ ORAZ USŁUGI CATERINGOWE
W RAMACH PROJEKTU „MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA”
Dane Oferenta:
Nazwa: ....................................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................................
NIP:

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

E-mail: ....................................................................................................................................................
Telefon/fax: ..........................................................................................................................................
Osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (imię i nazwisko, funkcja): ..................................
.................................................................................................................................................................
Osoba do kontaktu: ................................................................................................................................
Oferta cenowa:
Nawiązując do zapytania ofertowego na usługi wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi cateringowe na
potrzeby projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu
ofertowym, oferuję realizację usług będących przedmiotem zamówienia za łączną cenę w wysokości:
.......................................zł brutto, słownie: ...................................................................................
...............................................zł, w tym należny podatek VAT, w oparciu o następująca kalkulację:
Liczba
jednostek

Przedmiot zamówienia

Jednostka

1.

Usługa wynajmu sali

godzina
lekcyjna

560

2.

Usługa cateringowa

sztuka

910

Łączna cena
brutto (PLN)

RAZEM

Centrum Fizjoterapii OLDMED Mirosław Kapica
jumeiho@poczta.onet.pl
www.fizjoterapeuci.pl
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Cena jednostkowa
brutto (PLN)

L.p.
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Oświadczenie:
 Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej przedmiot
zamówienia.
 Oświadczam, że podane koszty są pełnym kosztem usługi, a oferowane ceny są cenami stałymi
w okresie obowiązywania umowy.
 Zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym oraz akceptuję zawarte w nim warunki i nie wnoszę
do niego żadnych zastrzeżeń.
 Zobowiązuję się do wykonania zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
 Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
 Oświadczam, że dane zawarte w formularzu ofertowym są prawdziwe.
 Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101
poz.926, z późn. zm.

……………………….......................................
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Podpis i pieczęć
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