Załącznik Nr 1 do ZO57/2022
...........................................................
pieczęć Wykonawcy(ów)
e-mail ………………………………..

OFERTA

Zamawiający: Instytut De Republica,
ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa
My niżej podpisani………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
....................................................................................................................................................
(osoba do kontaktów:……….…..…………… tel……………………..…………..……….…….….)
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na organizację uroczystej serwowanej kolacji zasiadanej dla 35 osób * w dniu 15 sierpnia 2022 r obejmującej:
- przystawkę
- zupę
- danie główne
- deser
- deska serów oraz propozycja 3 finger food ustawiana na stół po wyserwowaniu w/w dań
- napoje zimne ( woda, soki) - 3 godz open bar
- wina białe i czerwone wytrawne oraz piwo – 20 butelek wina o pojemności 750 ml ma być wliczone
w cenę , przy czym kolejne wina oraz piwa powyżej 15 jednostek rozliczeniowych będą dodatkowo
doliczane wg stopnia spożycia wg ceny odgórnie określonej- PROSZĘ O WSKAZANIE PROPOZYJI
CENOWEJ.
- kawa oraz herbata – 3 godz open bar
Z uwzględnieniem poniższych uwag:
1. liczba uczestników i godzina rozpoczęcia kolacji może ulec zmianie. Proszę o informację do
kiedy finalnie możemy bezkosztowo zmniejszyć liczbę uczestników.
2. Prosimy tez o wycenę jednostkową zamówienia, która będzie miała zastosowanie w przypadku
zwiększenia liczby uczestników oraz określenia daty do kiedy możemy finalnie potwierdzić liczbę uczestników
3. Serwis ma obejmować obsługę kelnerską serwującą poza daniami także wina
4. Sala w restauracji, bądź część restauracji będzie na wyłączność dla uczestników konferencji;
5.Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po
wykonanej usłudze w ciągu do 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;
składamy niniejszą ofertę.

2

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 57 /2022 za
łączna cenę brutto (z podatkiem VAT w wysokości ….… %) - .........................................PLN
słownie:
…………………………………………………………………………..……..................................
przy czym przy przekroczeniu zadeklarowanej pierwotnie liczby uczestników ( 35 osób), a zgłoszonej do dnia………

rozliczenie jednostkowe nastąpi po cenie brutto……………….PLN

/osobę.
Poza ceną wskazaną w punkcie 1 będzie dodatkowo płatne
•

Wino białe i czerwone wytrawne wg stopnia spożycia po wykorzystaniu 20 butelek opłaconych
w ramach w/w oferty) w cenie……………PLN/za wykorzystana butelkę 750 ml
a także proponujemy:
a) MENU stanowiące załącznik niniejszej oferty………………………………………………..
b) Dodatkowe udogodnienia (obsługę kelnerską serwującą poza daniami także wina, salę na
wyłączność ) – proszę o wskazanie
c) Brak zaliczki………………………………………………………………………………….

2. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszelkie niezbędne koszty do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania niniejszej oferty.

4. Uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu …….. dni
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej żadnych
zastrzeżeń.

6. Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy (w
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj. posiadamy wiedzę oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
...................................................... dn ………………………………………………………………
...............................................................................
/podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy i pieczęć imienna/
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