„Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2021 roku”

Zał. nr 1
.............................................................

…………………………………….

pieczęć Wykonawcy

nazwa ośrodka kolonijnego

.............................................................
nr tel./fax-u/ e-mail

……………………………………….

.............................................................
REGON

………………………………………

adres

adres

.......................................................
NIP

Formularz Oferty (wzór)
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na:
„Organizację kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2021 roku”,
Uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie
określonym w przedmiocie zamówienia:
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie zaproszeniem do składania
ofert.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:
1) Cenę ogółem brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia obliczoną wg wzoru określonego
w rozdziale X zaproszenia do składania ofert (Co = Cj x 144 osób x 9 dni)
..……………………………………………..…………..zł.
Słownie:………………………………………………………………………………………zł.
2) Cenę jednostkową osobodnia (dziecka)
………………………..…………………………...zł.
Słownie:………………………………………………………………………………………zł.
3) Koszt pobytu jednej osoby (dziecka) na turnusie………………………..………………...zł.

Słownie:………………………………………………………………………………………zł.
Ceny brutto ustalone są przy zastosowaniu obowiązującej na dzień składania oferty, stawki
podatku VAT dla usług objętych jej zakresem. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów
dotyczących wysokości podatku VAT, ceny brutto ulegną odpowiedniej zmianie.
Cena ogółem brutto uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
- I turnus - 26.06.2021 r. – 05.07.2021 r.,
- II turnus - 05.07.2021 r. – 14.07.2021 r.,
- III turnus - 14.07.2021 r. – 23.07.2021 r.
Rozpoczęcie następnego turnusu przypada w tym samym dniu, co zakończenie turnusu
poprzedniego.
Wykonawca oświadcza, że posiada siły i środki do sprawnego przygotowania ośrodka
w dniu wymiany turnusów.

5. Nazwa i adres Ośrodka Kolonijnego
…………………………………………………………………………………………………
6. Forma dysponowania obiektem Ośrodka Kolonijnego:
……………………………………………………
(wpisać: własność, dzierżawa, użyczenie lub inne)

7. Odległość ośrodka od strzeżonego morskiego kąpieliska (odległość rozumiana jako długość
trasy do przejścia na kąpielisko). ………………………... metrów (proszę obowiązkowo
wypełnić, Zamawiający sprawdzi odległość podczas wizji lokalnej).
W przypadku położenia Ośrodka w odległości większej niż 1500 m oferta będzie odrzucona.
8. Przyjmujemy i uwzględniamy w cenie ofertowej informację, że tylko koszty związane
z wynagrodzeniem kadry wychowawczo - pedagogicznej (15 osób) oraz transportem
uczestników kolonii nie są objęte przedmiotem zamówienia.
9. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania
ofert.
10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez wskazany czas - tj. przez okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.
11. Zamówienie zrealizujemy sam / przy udziale podwykonawców*- (* niepotrzebne skreślić).
12. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący
………………………………………………………..…………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający ofertę
wspólną)

13. Oświadczamy, iż niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
14. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w
zaproszeniu do składania ofert i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą.
15. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
e-mail:……………………………………………………………………………………..…

16. Standard obiektu i dodatkowe atrakcje (obowiązkowo wypełnić każdą pozycję - wiersz).
Standard obiektu
Świetlica do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego,
znajdująca się na terenie ośrodka, z której nie korzysta nikt poza
Zamawiającym.
Plac zabaw wyposażony w atestowane urządzenia
(huśtawki, zjeżdżalnie itp.)
Ławki na terenie ośrodka
Czynny telewizor i odtwarzacz dvd
Czynne telewizory w pokojach
Sprzęt nagłaśniający dyskoteki i inne imprezy (w składzie m.in.
mikrofon)
Stół do tenisa stołowego
Piłkarzyki duże stojące
Monitoring na terenie ośrodka

*Właściwe oznaczyć znakiem X.

Jest*

Brak*

16. Dodatkowe atrakcje sfinansowane przez Wykonawcę nieujęte w przedmiocie zamówienia.
Dodatkowe atrakcje sfinansowane przez Wykonawcę nieujęte
w przedmiocie zamówienia

Jest*

Brak*

Organizacja 5 dyskotek

Organizacja ogniska z pieczeniem kiełbasek
Skorzystanie z atrakcji rozrywkowej (konkretna propozycja – wymienić)
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Skorzystanie z atrakcji rozrywkowej (konkretna propozycja - wymienić)
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Skorzystanie z atrakcji rozrywkowej (konkretna propozycja - wymienić)
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Wyjście na lody (z automatu lub min. 2 gałki)

*Właściwe oznaczyć znakiem X, w przypadku oznaczenia, wykropkowane miejsca proszę wypełnić.

…………………………………………………………………
podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

miejscowość ........................................ dnia.........................

