
Załącznik nr 2 do ogłoszenia  

 

 

........................................          ....................., dnia .......................……… r. 
(pieczątka Wykonawcy) 
 
 
Nr postępowania: ZP/323/055/U/20 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
usługi społecznej na:  
Świadczenie usługi hotelowej, restauracyjnej oraz konferencyjnej dla Politechniki Gdańskiej. 
 
My niżej podpisani : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 (należy podać imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 
 

Działający w imieniu i na rzecz 
(należy podać pełną nazwę wykonawcy i adres wraz z adresem poczty elektronicznej) 

 

 

Pełna nazwa: 
 

 
Adres: 
 

 
REGON 

 
KRS/CEIDG NIP 

Nazwa banku: 
 

Nr rachunku bankowego: 
 

 
Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: Imię i Nazwisko:_________________________ 

Nr telefonu: E-mail:  

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy: Imię i Nazwisko:_______________________ 

Nr telefonu: E-mail:  



1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu. 
2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia podstawowego (bez prawa opcji): 

 
 
za cenę brutto __________________________ PLN 
 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji 100%: 
 
 
za cenę brutto __________________________ PLN 
zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym wg załącznika nr 3 do ogłoszenia, stanowiącym 
integralną część oferty. 

3. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu 
i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w ogłoszeniu. 
Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nie uwzględnione w cenie  oferty 
nie będą obciążały Zamawiającego. 

4. Oferujemy realizację zamówienia wg następujących kryteriów dodatkowych: 
 

 

** prosimy o wpisanie TAK/NIE przy odpowiedniej opcji; 
** w przypadku pozostawienia pola pustego Zamawiający uzna, że oferowany hotel: 
 nie jest położony w miejscowości uzdrowiskowej,  
 nie został wybudowany (oddany do użytku) lub nie został w nim zakończony remont 

nie później niż 5 lat przed upływem dnia składania ofert, 
 nie posiada udogodnień. 

 
5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem, nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń 

i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami wzoru umowy, która stanowi 

załącznik nr 5 do ogłoszenia. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w ogłoszeniu warunkach. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

 Ocena kryterium zgodnie z ogłoszeniem 
Przewidziana 

liczba 
punktów 

TAK/NIE** 

1 2 3 4 

1. Uzdrowisko 

 
oferowany hotel jest położony w miejscowości 
posiadającej status uzdrowiska 

5 pkt.  

2. Budynek 

 

oferowany hotel został wybudowany (oddany do użytku) 
lub został w nim zakończony remont  nie później niż 5 
lat przed upływem dnia składania ofert 

15 pkt.  

3. Udogodnienia 

 

oferowany hotel posiada udogodnienia w zakresie: sauna 
min 2 rodzaje tj. sucha, mokra, infrared oraz sala fitness 
(min. 5 urządzeń i pow. min. 50 m2) 

10 pkt.  



9. Akceptujemy warunki płatności opisane we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 5 
do ogłoszenia. 

10. Oświadczam(y), że zamówienie zrealizujemy w terminie: sukcesywnie od dnia podpisania 
Umowy do 31.12.2022 r., lub do wykorzystania łącznej maksymalnej wartości zamówienia, 
w zależności od tego, co nastąpi szybciej. 

11. Oświadczam(y), że miejscem świadczenia usługi będzie: 

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

....…………………................................................................................................................................ 
(nazwa hotelu, miejscowość, ulica, nr budynku, kod pocztowy- Mapy Google) 

 
 

12. Oświadczam(y), że doba hotelowa będzie obowiązywała w następujących godzinach: 
od godz: ___________ do godz: ____________ 

13. Adres poczty elektronicznej, na który należy wysyłać zapotrzebowanie (rezerwację): 
e-mail:________________________ 

14. Oferta zawiera łącznie ________ ponumerowanych stron. 
15. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
  
 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 

 

 

 

___________________________________ 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do podpisania oferty) 


