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Sierpc, 4.09.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Art. 4. pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484 i Nr 234, poz.
1386) oraz § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro (4,0196) stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650). w oparciu o Zarządzenie Nr 19/WO/2011
Burmistrza Miasta Sierpc z dn. 21.02.2011 r.

Szanowni Państwo,
W związku z udziałem Gminy Miasto Sierpc w Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych
POLAGRA FOOD 2012 w terminie 8-11 października 2012r. zwracamy się do Państwa z zapytaniem
ofertowym dotyczącym świadczenia usługi hotelarskiej w Poznaniu.
Usługa dotyczy:
Zakwaterowania przedstawicieli Ziemi Sierpeckiej biorących udział w targach POLAGRA FOOD
- termin 8-11 października 2012r.
- hotel kategorii min. ***,
- zakwaterowanie: 2 pokoje 1-osobowe oraz 1 pokój 2-osobowy,
- hotel zlokalizowany w odległości nieprzekraczającej 2,5 km od terenu targów MTP.
1. Zakres oferty:
- Oferta powinna zawierać całkowitą kwotę brutto za wykonaną usługę, z wyszczególnieniem ceny
jednostkowej za pokój: 1-osobowy, oraz za pokój 2 osobowy,
- Oświadczenie o standardzie hotelu,
- Dane kontaktowe hotelu (nazwa, adres, telefon, e-mail).
Termin realizacji zamówienia:
8.10.2012 r. – 11.10.2012r. ( 3 doby)
Termin podpisania umowy wrzesień 2012.
Wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna pod względem całkowitej ceny brutto.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a,
Monika Nowakowska e-mail: promocja3@um.sierpc.pl, tel. (24) 275-86-49.
Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 13.09.2012 r. godz. 11:00 w Sekretariacie
(pok. 12) Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.
Kopertę należy zaopatrzyć w napis:
„Usługa hotelarska” – POLAGRA FOOD.
Nie otwierać przed 13.09.2012 r. godz. 11:15
Burmistrz
(-)
Marek Kośmider
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Formularz ofertowy
Usługa dotyczy:
Zakwaterowania przedstawicieli Ziemi Sierpeckiej biorących udział w targach POLAGRA
FOOD 2012 w terminie 8-11.10.2012r.
Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma) ............................................................................................................................
Adres siedziby ............................................................................................................................
Tel................................................................................................................................................
Fax ...............................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................
NIP ..............................................................................................................................................
W odpowiedzi na zapytanie o cenę wykonania usługi na zakwaterowanie:
Zobowiązuję się je wykonać za cenę:
A. Cena jednostkowa netto: 2 x pokój 1-osobowy + 1 x pokój 2-osobowy
słownie:.......................................................................................................................PLN
B. Całkowita cena netto: 3 (doby hotelowe) x (A)
słownie: .....................................................................................................................PLN
C. Całkowita cena brutto: (B) x (podatek VAT)
słownie: .....................................................................................................................PLN
1) Odległość od terenu targów MTP
………………………………………
Oświadczam, że:
1)
w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie niezbędne koszty związane z
wykonaniem zamówienia,
2)
podana w ofercie cena nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji,
3)
hotel posiada standard minimum ***.
…………………………………… dn., ………………………… 2012 r.
………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczęć osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

