Załącznik Nr 1 do ZO 32/2022
...........................................................
pieczęć Wykonawcy(ów)
e-mail ………………………………..

OFERTA
Zamawiający: Instytut De Republica,
ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa
My niżej podpisany……………………………………………………………………….…
działając w imieniu i na rzecz ................................................................................................
(osoba do kontaktów:……….…..……… …tel……………………..…………………..….)
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na usługę hotelowo- gastronomiczną
w dniach 6-8 lipca 2022 w Warszawie wg. poniższego zapotrzebowania:
a) Noclegi w dniach 6-8 lipca 2022 ( pokoje jednoosobowe, a jeśli dwuosobowe to z wykorzystaniem jako jedynki w tym 3 apartamenty lub pokoje o podwyższonym standardzie) wraz ze śniadaniem wg schematu:
• 6 lipca 2022- 31 pokoi*
• 7 lipca 2022 – 32 pokoi*
• 8 lipca 2022 – 22 pokoi*
b) Kolacja bufetowa dla 42 osób* w dniu 6 lipca 2022- godz. 19.30 lub 20.00 ** ( do finalnego potwierdzenia) – składająca się z zupy, dań ciepłych ( propozycja 3 dań- mięsne, rybne, warzywne), dodatki warzywne ( 2 rodzaje) dodatki skrobiowe ( 2 rodzaje),
zimne przekąski ( 4 rodzaje), selekcja deserów, napoje zimne ( woda z cytryną w
dzbankach oraz soki) oraz kawa i herbata
Napoje zimne i gorące wskazane w zapytaniu w opcji „open bar” -3 godz.
Dodatkowo proszę o włączenie do kalkulacji win wytrawnych białych i czerwonych w
ilości 10 butelek po 750 ml
Po wykorzystaniu 10 butelek wina – rozliczenie nastąpi wg ilości spożycia w uzgodnionej cenie z rozliczeniem po zakończeniu całego wydarzenia.
Niewykorzystane wina z puli 10 butelek przechodzą do wykorzystania na kolejny
dzień- pkt c poniżej
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c) Kolacja dla 22 osób* w dniu 8 lipca 2022 o g 20. 30 **składająca się z przystawki,
zupy, dania głównego oraz deseru, napojów zimnych serwowanych na stole ( woda
z cytryną oraz soki.).
Kawa i herbata – wg spożycia
Dodatkowo proszę o włączenie do kalkulacji win wytrawnych białych i czerwonych w
ilości 8 butelek po 750 ml
Po wykorzystaniu 8 butelek wina – rozliczenie nastąpi wg ilości spożycia w uzgodnionej cenie z rozliczeniem po zakończeniu całego wydarzenia
Z uwzględnieniem poniższych uwag
1) Standard hotelu minimum 4 gwiazdki;
2) Hotel musi posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
3) Wykonujący zapewni bezpłatnie 4 miejsca parkingowe dla uczestników konferencji;
4) Wykonujący zapewni bezpłatne przedłużenie doby hotelowej w dniu przyjazdu i
umożliwi przyjezdnym przyjazd o g 13.
5) Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 14 dni po przedłożeniu prawidłowo
wystawionej faktury;
6) Liczba osób wskazanych w pkt 1 oraz 2 może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia - ok. 4 czerwca 2022r.
7) Proszę o warunki bezkosztowej anulacji, zmniejszenia liczby uczestników, finalnego potwierdzenia liczby gości
8) Hotel musi zapewnić restaurację na wyłączność gości na czas kolacji / dopuszczalna możliwość wydzielenia części restauracji jednak z koniecznością zapewnienia uczestnikom intymności biesiadowania
9) Hotel zapewnia obsługę kelnerską na czas kolacji uwzględniając serwowanie wina.
10) Usługodawca ma zapewnić elegancki wystrój sali, komplet eleganckiej bielizny
stołowa, oraz dekoracje kwiatowe
Oświadczamy, że spełniamy warunki wypełnienia zamówienia i jednocześnie składamy
niniejszą ofertę:
składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym

nr 32/2022

za cenę brutto (z podatkiem VAT) - .....................................................PLN

słownie:
…………………………………………………………………………..…….............................
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a dodatkowo:
- po wykorzystaniu 18 butelek wina oferujemy wino białe i czerwone ( marki)… w cenie za
wykorzystana butelkę 750 ml – rozliczenie po zakończeniu wydarzenia
- cena za kolejnego uczestnika kolacji w dniu 6 lipca br ……………..…. zł brutto
- cena za kolejnego uczestnika kolacji w dniu 8 lipca br ……………….…zł brutto
- cena za nocleg w pokoju jednoosobowym…………………….. zł brutto/dobę
- cena za miejsce parkingowe pow 4 miejsc bezpłatnych …………. zł brutto pojazd/dobę
- cena za kawę …………………………………...zł brutto od osoby
- cena za herbatę ………………………………..zł brutto od osoby
a także proponujemy:
a) MENU kolacji stanowiące załącznik niniejszej oferty
b) POKOJE w poniższej konfiguracji………………………………………………………..
c) AKCEPTACJĘ WARUNKÓW PŁATNOŚCI – brak zaliczki…………………………..
d) ODLEGŁOSC HOTELU OD PAŁACU MYŚLEWICKIEGO………………….……..
e) INNE WSKAZANE PONIŻEJ ( bezpłatny parking dla 4 samochodów, salę na kolację na
wyłączność, bezpłatne przedłużenie doby hotelowej w dniu przyjazdu i przyjazd uczestników o g. 13, obsługę kelnerską obejmująca serwowanie win, elegancki wystrój sali restauracyjnej wraz z dekoracją kwiatową) prosimy o wskazanie
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………….
Dodatkowo informujemy , że w zakresie zmniejszania/zwiększania liczby uczestników
kolacji oraz noclegów obowiązują poniższe warunki i terminy
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszelkie niezbędne koszty do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie
niezbędne do przygotowania niniejszej oferty.

konieczne

informacje

i

wyjaśnienia

4. Uważamy się związani niniejszą ofertą do dnia ………………………..……
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.

Warszawa. dn …………………………

...................................................................
/podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy i pieczęć imienna/

