POMORSKO-KUJAWSKI KLUB KULTURY
FIZYCZNEJ SPORTU I TURYSTYKI
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
„ŁUCZNICZKA”

.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
nr 1/07 /2017 z 01.07.2017 r.
OFERTA
………………………… ……………
(Pieczęć Oferenta, miejscowość, data)
Pomorsko-Kujawski Klub Kultury
Fizycznej Sportu i Turystyki
Niewidomych i Słabowidzących
„Łuczniczka"
ul. Krasińskiego 3 A, 85-008 Bydgoszcz,
Dane Oferenta:
Nazwa:
Adres:
Nr tel/fax:
Adres e-mail:
NIP:
REGON:
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr 1/07 /2017 na świadczenie usługi
zakwaterowania i wyżywienia uczestników imprez ogólnopolskich dla Niewidomych i
Niedowidzących organizowanych w ramach realizacji projektu pt. „Z CIEMNOŚCI NA
SPORTOWY OLIMP” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 2/2017 konkursu o zlecenie realizacji zadań
(w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
, składamy ofertę następującej treści:
Oferujemy wykonanie usługi zgodnie z postanowieniami zaproszenia ofertowego nr
1/07 /2017 następujących imprez sportowych (wymienić, zgodnie z wykazem ):
w następującym miejscu i okresie:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
i na następujących warunkach (skopiować i wypełnić dla każdej imprezy sportowej oddzielnie):
a) Nazwa imprezy sportowej: .....................................................................................
b) Stawka jednostkowa (osobodzień pobytu z wyżywieniem): ............................. zł brutto
c) Łączny koszt usługi:........................................................................................... zł brutto
Warunki pobytu (liczba pokoi i plan zakwaterowania, informacja o standardzie pokoi):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Doświadczenie w obsłudze zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych w okresie
ostatnich dwóch lat (wymienić jak liczne grupy i kiedy korzystały z usługi):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oświadczamy, iż:
a) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego numer 1/07 /2017 i uznajemy się za
związanych zawartymi w nim postanowieniami.
b) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej
przedmiot zamówienia,
c) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e) nie posiadamy powiązań z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
f) w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się zrealizować usługę zgodnie z warunkami
określonymi w zapytaniu ofertowym,
g) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorsko-Kujawski Klub
Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka"
na potrzeby realizacji projektu.

..........................................................................................
data i podpis Wykonawcy

