Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy
Organizacja wyjazdu do Lizbony
Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa: .................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu):
.......................................................................................................................................
Tel.: .................................., fax.: ............................. email: …………………………………..
Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy
wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia:
I.
Lp.

ZA CENĘ:
Przedmiot zamówienia

liczba
Uczestników
w szt.

Cena
jednostkowa
brutto w PLN

Wartość brutto w PLN

1
Organizacja wyjazdu do Lizbony w tym
Pobyt w hotelu z uwzględnieniem
godzin przylotu do Portu Lotniczego
Humberto
Delgado
w
Lizbonie
(Portugalia)

7

Lizbona hotel o nazwie …................
adres ….................................

przelot w godzinach
godzina wylotu z Portu Lotniczego
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (Polska)
…............
godzina wylotu z Portu Lotniczego
Humberto
Delgado
w
Lizbonie
(Portugalia) ……….
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II. Warunki hotelowe (zaznaczyć właściwe)

1

RAZEM

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk
GFP zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w
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 Hotel o standardzie min. 3*. Pokój 1 osobowy, z łazienką i toaletą dla każdego

Uczestnika. Każdego dnia pobytu bezpłatne poranne śniadanie typ kontynentalny
dostępne w pomieszczeniu hotelu w godzinach minimum od 7.00 do 9.00. Położenie
hotelu nie dalej niż w strefie wewnętrznej Miasta Lizbona w odległości maksymalnie
800 metrów od stacji metra, liczone wg drogi pieszej do pokonania przez Uczestnika
idącego chodnikiem. Dojazd metrem do miejsca konferencji pn. „Web Summit”, w
Lizbonie, adres konferencji Rossio dos Olivais, 1990-231 Lizbona, nie dłużej niż 40
minut w jedną stronę.
 Hotel o standardzie min. 3*. Pokój 1 osobowy, z łazienką i toaletą dla każdego
Uczestnika. Każdego dnia pobytu bezpłatne poranne śniadanie typ kontynentalny
dostępne w pomieszczeniu hotelu w godzinach minimum od 7.00 do 9.00 dla każdego
Uczestnika. Położenie hotelu nie dalej niż w strefie wewnętrznej Miasta Lizbona, w
odległości maksymalnie do 450 metrów od stacji metra, liczone wg drogi pieszej do
pokonania przez Uczestnika idącego chodnikiem. Dojazd metrem do miejsca
konferencji pn. „Web Summit”, w Lizbonie, adres konferencji Rossio dos Olivais,
1990-231 Lizbona, nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę.
Hotel o standardzie min. 4*. Pokój 1 osobowy, z łazienką i toaletą dla każdego
Uczestnika. Każdego dnia pobytu bezpłatne poranne śniadanie typ kontynentalny
dostępne w pomieszczeniu hotelu w godzinach minimum od 7.00 do 9.00 dla
każdego Uczestnika. Położenie hotelu nie dalej niż w strefie wewnętrznej Miasta
Lizbona, w odległości maksymalnie do 800 metrów od stacji metra, liczone wg drogi
pieszej do pokonania przez Uczestnika idącego chodnikiem. Dojazd metrem do
miejsca konferencji pn. „Web Summit”, w Lizbonie, adres konferencji Rossio dos
Olivais, 1990-231 Lizbona, nie dłużej niż do 40 minut w jedną stronę.
 Hotel o standardzie min. 4*. Pokój 1 osobowy, z łazienką i toaletą dla każdego Uczestnika.
Każdego dnia pobytu bezpłatne poranne śniadanie typ kontynentalny dostępne w
pomieszczeniu hotelu w godzinach minimum od 7.00 do 9.00 dla każdego Uczestnika.
Położenie hotelu nie dalej niż w strefie wewnętrznej Miasta Lizbona, w odległości
maksymalnie do 450 metrów od stacji metra, liczone wg drogi pieszej do pokonania przez
Uczestnika wyjazdu idącego chodnikiem. Dojazd metrem do miejsca konferencji pn. „Web
Summit”, w Lizbonie, adres konferencji Rossio dos Olivais, 1990-231 Lizbona, nie dłużej niż
do 25 minut w jedną stronę.
III. Do wykonania przez podwykonawców deklarujemy wykonanie następującej
części zamówienia:
Lp

Nazwa podwykonawcy/
(jeżeli dotyczy)

adres

Zakres zlecanych prac
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Oświadczam, że wypełniłem (jeżeli dotyczy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
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Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu i spełniam warunki udziału w postępowaniu.

Data: ………………

………………….……………………………………………………..
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Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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