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Załącznik nr 3 do SIWZ 

DYR.Zam.Publ.-10/14 
 

 
 

Opis obiektu, w którym mają być świadczone usługi 
 

Działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy): 
 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
 

oświadczamy, iŜ usługa świadczona będzie w obiekcie spełniającym następujące warunki:  
 

 Określenie elementu usługi  Warunki oferowane przez 
Wykonawcę  

1. Nazwa i adres obiektu, w którym będą świadczone usługi  

2. Data budowy lub ostatniego generalnego remontu  

3. 
Liczba pokoi jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego 
wykorzystania. Pokoje muszą być niezaleŜne i posiadać drzwi zamykane 
na klucz.. 

.......................... pokoi 

4. Bezprzewodowy Internet w kaŜdym pokoju w cenie oferty Tak / Nie* 

5.  Usługi restauracyjne w obiekcie Tak / Nie* 

6. WyposaŜenie kaŜdego pokoju: łazienka*, pościel i ręczniki Tak / Nie* 

7. 

WyposaŜenie sali konferencyjnej: klimatyzacja, projektor multimedialny 
kompatybilny z laptopem (komputerem) oraz ekran do wyświetlania 
obrazu z projektora (obraz na ekranie widoczny dla kaŜdego uczestnika, 
z kaŜdego miejsca sali), laptop (komputer) z odpowiednim 
oprogramowaniem umoŜliwiającym odczyt plików prezentacji 
multimedialnych oraz łączenie się z siecią Internet i wyświetlanie stron 
www, 1 mikrofon na statywie, 1 mikrofon bezprzewodowy, nagłośnienie 
sali, zaciemnienie sali. 

Tak / Nie* 

.7. Bezpłatny parking dla uczestników wliczony w cenę oferty Tak / Nie* 

* Zamawiający dopuszcza nie mniej niŜ jedną łazienkę przypadającą na dwa pokoje. 
Uwagi:  

1)Kolumna „warunki oferowane przez wykonawcę” musi zostać wypełniona przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest podać wymaganą informację lub zaznaczyć właściwą opcję: Tak lub Nie.  
2)Zaznaczanie opcji „Nie” lub brak wskazania wymaganych informacji, moŜe skutkować odrzuceniem oferty 
Wykonawcy, z uwagi na fakt, iŜ jej treść nie będzie odpowiadać SIWZ.  
3)WyŜej wymienione wymagania Zamawiającego stanowią warunki minimalne, jakie musi spełnić Wykonawca 
a ich niespełnienie będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy.  

 

 

 

Miejscowość ........................................dnia .................... 2014 roku......................................................................... 
         (pieczęć i podpis osoby uprawnionej) 

 
 
 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 


