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Formularz ofertowy na organizację paneli dyskusyjnych w 

Bydgoszczy 

 

 

Zamawiający: 

Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych ul. Cynamonowa 2/8 02-777 Warszawa. 

 

Wykonawca:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa, adres, numer telefonu, e-mail) 

 

Oferuję organizację paneli dyskusyjnych w miejscu: :………………………………………………….  

spełniającym wymagania określone w zapytaniu nr CAM-B/01/2019 za kwotę:  

 

a) koszt wynajmu sali konferencyjnej na 1 panel 

- netto: ………………………….  

- VAT: ………………………….  

- brutto: …………………………  

Łączny koszt brutto wynajmu sali konferencyjne na 4 panele: …………………………………  

 

b) zapewnienie przerwy kawowej dla 1 uczestnika:   

- netto: ………………………….  

- VAT: ………………………….  

- brutto: …………………………  

Łączny koszt brutto zapewnienia przerwy kawowej dla 132 uczestników paneli : ……………………… 

 

c) zapewnienie obiadu dla 1 uczestnika:   

- netto: ………………………….  

- VAT: ………………………….  

- brutto: …………………………  
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Łączny koszt brutto zapewnienia obiadu dla 132 uczestników paneli : ………………………………… 

Kryteria oceny ofert:  

 -rozszerzenie/urozmaicenie obiadu: 

  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

- rozszerzenie przerwy kawowej o dodatkowe składniki/ inne elementy mające wpływ na jakość 

usługi:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenia: 

a. Oświadczam i zobowiązuję się, że w przypadku wyboru mojej oferty, Umowa będzie wykonywana 

zgodnie z zasadami określonymi w Ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności, Warunkach Postępowania 

oraz treści samej Umowy. 

b. Oświadczam, że jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa 

termin składania ofert. 

c. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę z Zamawiającym na zasadach 

określonych w Ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności oraz Warunkach Postępowania.  

d) Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności, Warunków 

Postępowania oraz wzoru umowy i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

e) Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub z osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w 

szczególności poprzez: 

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

f) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu 

ofertowym nr CAM-B/01/2019.  

g) Oświadczam, że zatrudnię min. 50% personelu zaangażowanego do realizacji zamówienia na 

podstawie umowy o pracę. 
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…………………………..                                                                                …………………………….  

(miejscowość, data)                                                                                                                             ( podpis osoby upoważnionej) 

 

 

Załączniki: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, o którym mowa w niniejszym Ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności. 

2. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika 

ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.  

 


