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                                58-500 Jelenia Góra 
 

 
 

Oferta Wykonawcy 
 

w związku z zapytaniem ofertowym Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej 
Górze z dnia 03.07.2020 
 
Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres/siedziba Wykonawcy: 

…............................................................................................................................................................... 

Telefon, fax., e-mail Wykonawcy: 

…............................................................................................................................................................... 

 

    Cena  

Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka 
miary 

Ilość Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
Brutto 

Uwagi 

A Wynajem 2 sal, w tym 1 
wraz ze sprzętem (rzutnik, 
ekran, mównica, podest, 
sprzęt nagłośnieniowy) na 
potrzeby realizacji II Forum 
Turystycznego „Turystyka 
Pogranicza Karkonoszy, 
Gór Izerskich i Łużyc” dla 
około 100 osób 

usługa  1    

B catering dla uczestników II 
Forum Turystycznego 
„Turystyka Pogranicza 
Karkonoszy, Gór Izerskich i 
Łużyc”  (serwis kawowy 
ciągły i  lunch dla około 100 
osób - uczestników forum) 

Osoba* 100    

C Nocleg dla prelegentów  
i panelistów oraz personelu 
projektu z Boxberg /około 6 
osób/ z 29 na 30.09.2020 

Osoba** 6    

D Wyżywienie podczas 
spotkania roboczego /lunch 
dla około 7 osób/  
dn. 29.09.2020 

usługa 1    

Razem   

* Liczba uczestników zostanie podana do dnia 23.09.2020 r. 
** Zleceniodawca przekaże wykonawcy ilość pokoi do rezerwacji do dnia 15.09.2020r.   
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Ponadto niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

− zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie 
z wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi, 

− zapoznałem(liśmy) się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy 
konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty, 

− oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 

− posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

− posiadam(y) wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

− znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia, 

− ze względu na istniejące obostrzenia związane z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej stanem epidemii spowodowanej rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2  

powodującego chorobę COVID-19, oświadczamy, iż usługi są świadczone zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony uczestników oraz wytycznymi i zaleceniami 

odpowiednich organów Państwa.  

− uważamy(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni,  

− na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w ofercie, wszystkie informacje są 
zgodne z prawdą.  

 
 
 
 

…………........................................................ 
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej) 

 


