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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 

 
 
Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-1/12 

 
FORMULARZ  CENOWY 

 
Ja niŜej podpisany(a),.................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-1/12 na Świadczenie usługi 
hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej oraz organizację wycieczki tematycznej w celu przeprowadzenia 
konferencji „Wylęgarnia 2012” w powiecie słupskim (woj. pomorskie) w ramach projektu, Pn. „Upowszechnianie 
najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w 
zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego 
„ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej 
pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00002-61720-
OR1400001/10) 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w SIWZ za cenę: 

 

 

Lp. 

 

Przedmiot zamówienia 

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN 

Ilo ść 
osób 
 

Wartość 
Netto w PLN 

(kol.3 x kol.4) 

Stawka 
VAT 
%  

KWOTA 
VAT 

Wartość 
Brutto 
PLN 

(kol.5 + kol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Nocleg w hotelu z 12.09.2012r.na 
13.09.2012 

 120     

2. Nocleg w hotelu z 13.09.2012 na 
14.09.2012 

 120     

3. Śniadanie w dniu 13.09.2012 
dla 120 osób 

 120     

4. Śniadanie w dniu 14.09.2012 
dla 120 osób 

 120     

5. Obiad w dniu 13.09.2012 
dla 120 osób 

 120     

6. Obiad w dniu 14.09.2012 
dla 120 osób 

 120     

7. Kolacja grillowa w dniu 12.09.2012 
dla 120 osób 

 120     

8. Uroczysta kolacja w dniu 13.09.2012 
dla 120 osób 

 120     

9. Przerwa kawowa w dniu 13.09.2012 
dla 120 osób 

 120     

10. Przerwa kawowa w dniu 14.09.2012 
dla 120 osób 

 120     

 

 

 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 



 

 

11. Wynajem sali konferencyjnej w dniu 
13.09.2012 dla 120 osób 

 1     

12. Wynajem sali konferencyjnej w dniu 
14.09.2012 dla 120 osób 

 1     

13. Wycieczka tematyczna do Aukcji 
Rybnej w Ustce i do Słowińskiego 
Parku Narodowego dla 120 osób 

 1     

14. Inne opłaty (bilety wstępu na 
wycieczce, opłata klimatyczna itp.) 

      

RAZEM: Warto ść netto w PLN      

RAZEM: Podatek VAT w PLN    

RAZEM: Warto ść brutto w PLN   

 

 

Razem: wartość Brutto  naleŜy przenieść do formularza ofertowego Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

Razem: wartość Brutto……………........……………………w PLN 

 słownie:  

(………………………………………………………..………….……………………….....…………………...) 

 

 

 

 

 
 _________________________data________________                             __________________________________________ 
               Miejscowość                                                                                        ( podpis czytelny lub nieczytelny z pieczęcią  imienną 

 osoby  lub  osób    upowaŜnionych   do   podpisu 
                                                      w   imieniu  Wykonawcy) 

 


