
 

 

Projekt „Wykształcenie nie zna granic ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG 
V-A Republika Czeska – Polska 

 

 Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 
 

……………………………., dnia………….. 
Miejscowość, data 

 
 
                                         Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
                                       ul. 1 Maja 27 
                                       58-500 Jelenia Góra 
 
 

Oferta Wykonawcy 
 
 

w związku z zapytaniem ofertowym Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze z dnia 28.07.2021 r. 
 
Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................................................................................................................................... 

 

Adres/siedziba Wykonawcy: …....................................................................................................................................................................................................... 

 

Telefon, fax., e-mail Wykonawcy: …............................................................................................................................................................................................... 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub dwie części zamówienia. 

Oferta dotyczy (zaznaczyć „x”):  

 Część 1 - 2 edycje 3 dniowych zajęć praktycznych dla uczestników projektu „Wykształcenie nie zna granic” 

 

Adres/ Miejsce wykonania usługi: 

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

 Część 2 - jednodniowe warsztaty dla uczestników projektu „Wykształcenie nie zna granic” 

 

Adres/ Miejsce wykonania usługi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………...…… 
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Część 1 Przedmiot zamówienia Jednostka 
miary 

ilość Cena 
jednostkowa 

netto PLN 

Cena 
jednostkowa 
brutto PLN 

Wartość netto 
PLN 

VAT PLN Wartość brutto 
PLN 

2 edycje 3 
dniowych 
zajęć 
praktycznych 
po około  
61 osób   

 
 

Hotelarskie usługi noclegowe 
(2 noclegi ze śniadaniem dla 

uczestników 3 dniowych zajęć 
praktycznych) 

 
osoba 

 
122 

 

 

   

Usługi hotelarskie w zakresie 
spotkań i konferencji 

(wynajem 3 sal na 3 dni + przerwy 
kawowe dla 61 uczestników 

każdego dnia) 

 
 

usługa 

 
 
2 

 

 

   

Usługi restauracyjne i dotyczące 
podawania posiłków 

(w tym: obiad x 3, kolacja x 2 
podczas 3 dniowych zajęć 

praktycznych) 

 
 

osoba 

 
 

122 
 

 

   

Razem  Część 1 
 Cena oferty (łącznie z podatkiem VAT) 

 
 
 

Część 2 Przedmiot zamówienia Jednostka 
miary 

ilość Cena 
jednostkowa 

netto PLN 

Cena 
jednostkowa 
brutto PLN 

Wartość netto 
PLN 

VAT PLN Wartość brutto 
PLN 

jednodniowe 
warsztaty  
dla około 
122 osób 

Usługi restauracyjne i dotyczące 
podawania posiłków 

(jedna przerwa kawowa + obiad 
dla uczestników warsztatów) 

 
osoba 

 
122 

 
 

 

   

Usługi hotelarskie w zakresie 
spotkań i konferencji 

(Sala konferencyjna dla minimum 
122 osób) 

 
szt. 

 
1 
 

 

 

   

Razem Część 2  
 Cena oferty (łącznie z podatkiem VAT) 
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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. 

Wynagrodzenie obejmuje ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne również w części finansowanej przez Zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa 
obowiązującymi zarówno w chwili zawierania umowy jak również składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Zamawiającego wynikające z 
ewentualnych zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

- zapoznałem(liśm) się przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym i wymaganiami technicznymi przedsięwzięcia i uzyskałem(liśmy) wszystkie informacje 
niezbędne do przygotowania oferty; 

- oferowane produkty/usługi 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, 
- posiadam(y) tytuł prawny do obiektu lub prawo do swobodnego dysponowania obiektem (bazę lokalową) na cele realizacji zamówienia lub też – w przypadku pośrednika 

nieposiadającego tytułu prawnego do obiektu lub jakiegokolwiek innego prawa do swobodnego dysponowania obiektem na cele realizacji zamówienia – posiadam(y)  
potwierdzenie wstępnej rezerwacji wraz z informacją bezpośrednio od hotelu/obiektu o możliwości realizacji zamówienia w kwotach podanych w Ofercie Wykonawcy, które 
załączono do Oferty; 

- znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 
- uważamy(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni;  
- na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość złożonych oświadczeń zawartych w ofercie;  
- posiadam(y) ważną umowę ubezpieczenia obejmująca pokrycie wszelkich odszkodowań z tytułu szkód wynikłych z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, które 

mogą zaistnieć w związku z realizacją niniejszej umowy oraz posiadam(y) ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

- wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych na potrzeby przedmiotowego zamówienia, a także w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu 
realizowanego projektu przez  podmioty uprawnione do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicieli zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO); 

- stosuję(my) środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenie o ochronie danych – 
RODO, oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych; 

- zapoznałem(liśmy) się z klauzulą informacyjną dołączoną do zapytania ofertowego;  
- zobowiązuje(my) się wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w ramach 
niniejszego Zapytania ofertowego; 

- wyrażam(y) zgodę na to, że po wyborze najkorzystniejszej oferty, informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie 
ofertowe. Jestem świadomy że, informacja o wyniku postępowania będzie zawierać wykaz wszystkich oferentów w ramach zapytania ofertowego poprzez wskazanie nazwy 
, siedziby i ceny zamówienia oraz wybranego wykonawcy. 

W przypadku uznania złożonej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 oraz art. 297 Kodeksu karnego za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, potwierdzam/y 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
 

 

 

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


