Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138o uPzp w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc
hotelowych

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

pieczątka firmowa Wykonawcy
Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:
Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji ………………………………………………………………….
Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………………
Nr NIP (przedsiębiorca)..................................... Nr PESEL (osoba fizyczna)……….................…
e-mail: ………………………………………………………………………………………
DO.2800. 3. .2017

FORMULARZ OFERTY
Zamawiający
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdynia
81-451 Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne zgodnie z art. 138o uPzp w zakresie rezerwacji i
sprzedaży miejsc hotelowych
I. OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
za CENĘ RYCZAŁTOWĄ, ustaloną zgodnie z dyspozycjami Ogłoszenia (Wykonawca wskazuje cenę za cały
zakres zamówienia),
1. CENA OFERTY za cały zakres zamówienia na usługę rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w
pokojach jednoosobowych, w okresie od 26 lutego do 2 marca 2017r. w hotelu w okresie odbywania
się wydarzenia – Międzynarodowych Targów Mobile World Congress w Barcelonie z lokalizacją
Barcelona, AV.Joan Carles I, 64 08908 L’Hospitalet de Llobregat,
92 osobo dni x ……………………….zł netto stawka za osobo dzień =
…………………….…………… zł netto, (słownie: ……………………………..………..……………………………… zł …..…/100),
……………………….………... zł brutto, (słownie: …………………………………….………………………………. zł …..…/100).
Podatek VAT …………… %.
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Cena ryczałtowa łączna netto za cały okres umowy musi być równa stawce za osobo dzień pomnożonej
przez 92.
Cena ryczałtowa brutto za cały okres umowy musi być równa cenie netto powiększonej o podany %
podatku VAT.
2.

Oferujemy miejsca hotelowe w lokalizacji …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
gwarantując jednocześnie, że Czas niezbędny na przebycie odległości z hotelu do miejsca odbywania
się wydarzenia - Międzynarodowych Targów Mobile World Congress w Barcelonie z lokalizacją
Barcelona, AV.Joan Carles I, 64 08908 L’Hospitalet de Llobregat, środkami komunikacji publicznej i/lub
pieszo w godzinach szczytu wynosi nie dłużej niż …………………………………….. minut.

3.

Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
 *wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów:
…………………………………………………………………………………………………………………………,
wartość towaru powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………. zł
netto.
*dotyczy wyłącznie Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT od wartości netto oferty, tj. w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od
towarów i usług,
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.

a)

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zamierzam(y) wykonać:
1. *siłami własnymi
2. *siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców** w sposób następujący:
a. część zamówienia, którego wykonanie zamierzam powierzyć
b. Firma/y podwykonawcy/ców
podwykonawcy dotyczy:
1)
2)
..)
..)

1)
2)
..)
..)

*niepotrzebne skreślić
** W przypadku zamiaru wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców należy
wypełnić ppkt 2 lit. a oraz b.
3.
4.

5.
6.
7.

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 710)
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty oraz, że spełniamy wymogi określone
w Ogłoszeniu z załącznikami.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie określonym w Ogłoszeniu.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, załączonymi do Ogłoszenia
(załącznik nr 6) i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu, tj. 30 dni.
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8.

Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Przyjmujemy termin płatności 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej
przez Wykonawcę faktury VAT.
10. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe.
11. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić):
………………………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………….…..

Miejscowość, data

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
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