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Sygn.: 92/BiOŚ/18      Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
ul. Gagarina 11 
87-100 Toruń 

 
O F E R T A 

Nazwa Wykonawcy 

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

..........……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

adres siedziby Wykonawcy:  

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

forma prawna Wykonawcy: …………………………………………………………..…………….………………… 

numer telefonu:  .........…………................……………………………………………………………….………. 

REGON: …………………................……………………………………………………………………..…..……….. 

NIP: …………………………………................…………………………………………………………..……………. 

adres poczty elektronicznej i/lub faksu, na który Zamawiający będzie kierować korespondencję:  

……………………................................................................................................................... 

Nawiązując do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu, na podstawie przepisów 
Kodeksu cywilnego,  pn. Organizacja konferencji oraz noclegów 

 
 

1. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 SIWZ za cenę: 
 

wartość 
netto oferty ………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł 

wartość 
brutto oferty  ………………………………………………………………………………………………………………………………..……. zł 

słownie …………………………………………………………..…………………………………………………..…….………. zł 
 
z czego: 
 
1) Pokoje, które indywidualnie rezerwują i opłacają uczestnicy konferencji:  

Rodzaj usługi 
Przewidywana 
maksymalna 
liczba osób 

Liczba pokoi 
Wartość  
brutto 
(PLN) 

Noclegi w pokoju 1-os lub 2-os z łazienką i 
śniadaniem- w dniach 3-8 czerwca 2018 r. 

25 15-25 Pokoje rezerwują 
i koszty noclegów oraz 

parkingu pokrywają 
uczestnicy konferencji 

samodzielnie 

Noclegi w pokoju 1-os lub 2-os z łazienką i 
śniadaniem- w dniach 6-8 czerwca 2018 r. 

35 30-40 

Parking hotelowy w dniach 3-8 czerwca 2018 r.   
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2) Usługi, które składają się na koszt organizacji konferencji, opłacane przez Zamawiającego: 

 
Termin Rodzaj usługi Liczba 

osób/  
ilość 
usług  

Czas Cena 
jedn. 
netto 

Cena 
jedn. 

brutto 

Wartość brutto 

3-8.06. 
2018 

Noclegi w pokoju 1-os. z łazienką 
i śniadaniem 

 
5 

 
5 dób 

   

6.06. 
2018 
 

Sala konferencyjna z oknami, 
wyposażona w sprzęt multimedialny 
(rzutnik komputerowy), nagłośnienie 
(mikrofony bezprzewodowe, mikrofon 
nagłowny), mównicę, klimatyzację, 
obsługę techniczną, dostęp do 
internetu, ekran, flipchart lub tablicę, 
stół prezydialny dla 3 osób, pilot do 
zmiany slajdów, wskaźnik laserowy 

ustawienie 
teatralne 

dla 20 
osób 

15.30- 
19.00 

3,5 
godz. 

   

6.06. 
2018 
 

Sala konferencyjna z oknami 
wyposażona w sprzęt multimedialny 
(rzutnik komputerowy), nagłośnienie 
(mikrofony bezprzewodowe, mikrofon 
nagłowny), mównicę, klimatyzację, 
obsługę techniczną, dostęp do 
internetu, ekran, flipchart lub tablicę, 
stół prezydialny dla 3 osób, pilot do 
zmiany slajdów, wskaźnik laserowy 

ustawienie 
teatralne 

dla 40 
osób 

15.30- 
19.00 

3,5 
godz. 

   

7.06. 
2018 
 

Sala konferencyjna z oknami 
wyposażona w sprzęt multimedialny 
(rzutnik komputerowy), nagłośnienie 
(mikrofony bezprzewodowe, mikrofon 
nagłowny), mównicę, klimatyzację, 
obsługę techniczną, dostęp do 
internetu, ekran, flipchart lub tablicę, 
stół prezydialny dla 3 osób, pilot do 
zmiany slajdów, wskaźnik laserowy 

ustawienie 
teatralne 

dla 60 
osób 

8.00-
17.30 

9,5 
godz. 

  
 

 

8.06. 
2018 
 

Sala konferencyjna z oknami 
wyposażona w sprzęt multimedialny 
(rzutnik komputerowy), nagłośnienie 
(mikrofony bezprzewodowe, mikrofon 
nagłowny), mównicę, klimatyzację, 
obsługę techniczną, dostęp do 
internetu, ekran, flipchart lub tablicę, 
stół prezydialny dla 3 osób, pilot do 
zmiany slajdów, wskaźnik laserowy 

ustawienie 
teatralne 

dla 60 
osób 

8.00-
15.00 

7 godz. 

  
 

 
      

Termin Rodzaj usługi Ilość 
usług/ 
Liczba 
osób  

Czas Cena za 
1 osobę  

netto 

Cena za 
1 osobę 
brutto 

Wartość brutto 

3-4.06. 
2018 
 

Kolacja  2x25 osób 19.00-
20.30 

 
  

6.06. 
2018 

Obiad 60 osób 14.30-
15.30 

   

6.06. 
2018 

Kolacja  60 osób 19.30-
21.30 

   

7-8.06. 
2018 

Obiad 2x60 osób 13.00-
14.00 

   

7.06. 
2018 

Przerwa kawowa 2x60 osób 10.30 
15.00 

   

8.06. 
2018 

Przerwa kawowa 60 osób 10.30    

SUMA BRUTTO (sale, noclegi dla 5 osób, posiłki)  
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2. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie: od dnia 3 do 8 czerwca 2018 r. 
3. Oświadczamy, że miejscem świadczenia usług jest…………………………….,miejscowość……………………………………… 

ul. …………………………………….………… 
4. Oświadczamy, że doba hotelowa trwa od godz. ………………….. do godz. ……………………….. dnia następnego. 
5. Oświadczamy, że płatne dodatkowo, indywidualnie przez uczestników konferencji są usługi minibaru, pralni. 
6. Oświadczamy, że dysponujemy sauną, jacuzzi, siłownią a w cenie noclegu poza śniadaniem, znajduje się również 

możliwość nielimitowanego korzystania z nich. 
7. Oświadczamy, że dysponujemy salą restauracyjną na dla co najmniej 60 osób. 
8. Oświadczamy, że dysponujemy obiektem z miejscami noclegowymi dla przynajmniej 60 osób. 
9. Oświadczamy, że akceptujemy, że pokoje rezerwują oraz opłaty za pokoje 1-osobowe ze śniadaniem w cenie 

specjalnej……………………….. zł brutto za dobę oraz opłaty za pokoje 2-osobowe w cenie specjalnej 
…………………………….. zł brutto za dobę pokrywają uczestnicy konferencji indywidualnie.  

10. Oświadczamy, że akceptujemy, że opłata za parking zostanie rozliczona z uczestnikami konferencji indywidualnie w 
cenach specjalnych, tj. ………………. zł brutto za dobę. 

11. Oświadczamy, że na terenie całego hotelu jest bezpłatny dostęp do sieci internetowej 
12. Oświadczamy, że wszystkie pokoje posiadają indywidualnie sterowaną klimatyzację. 
13. Oświadczamy, że dysponujemy przynajmniej dwiema salami konferencyjnymi (z których jedna pomieści od 40 do 

60 osób) w ustawieniu teatralnym, jasnymi, z oknami, na 20, 40 i 60 osób z wyposażeniem audiowizualnym, 
mównicą, klimatyzacją, dostępem do sieci internetowej  

14. Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest: 
Pan/Pani:  …………………………………………………………………… 
Nr tel.  …………………………………………………………………… 
e-mail: …………………………………………………………………... 

15. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego – przelew, 14 dni licząc od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.  

16. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 
niniejszej oferty. 

17. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i załączników do niej, akceptujemy wszystkie zawarte w nich warunki 
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

18. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej 
oferty. 

19. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 120 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 
 

_______________, dnia _____________r.                                 ______________________________ 
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
    do reprezentowania Wykonawcy 


