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FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dnia 31.03.2015 r.   

 

Nazwa podmiotu 

 

 

 

 

Adres 

 

 

 

NIP/ REGON  

Dane kontaktowe  
(e-mail, tel.) 

 

 

 

     

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty zorganizowanie wizyty studyjnej do Szwajcarii do 
Kantonu Valais i Vaud w dniach 25-30.04.2015 r. dla grupy 14-15 uczestników, którymi będą 
przedsiębiorcy, wytwórcy produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, przedstawiciele 
instytucji/podmiotów związanych z popularyzacją produktów regionalnych, tradycyjnych  
i ekologicznych oraz personel projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”, przesyłam ofertę: 

 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

 

Specyfikacja 

 

Cena brutto(w PLN) 

RAZEM 

1. 

 

Organizacja wizyty studyjnej  
do Szwajcarii  

do Kantonu Valais i Vaud  
w dniach 25-30.04.2015 r. 

(liczba uczestników: 14-15) 

 

a) Transport uczestników wizyty studyjnej (14-15 
uczestników): 

- na trasie: Polska (Rzeszów) - Szwajcaria 
(Kanton Valais i Vaud) oraz z powrotem na 
trasie: Szwajcaria (Kanton Valais i Vaud) - 
Polska (Rzeszów),  

- oraz w kantonie Valais i Vaud z 
uwzględnieniem programu wizyty studyjnej w 
Szwajcarii. 

Termin wizyty studyjnej w Szwajcarii w Kantonie Valais i 
Vaud: przyjazd do Szwajcarii w dn. 26.04.2015 r. (godziny 
wieczorne), wyjazd do Polski 29.04.2015 r. (godziny 
popołudniowe). 

Program wizyty studyjnej w kantonie Valais i Vaud w 
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Szwajcarii dostarczony zostanie przez Zamawiającego 
najpóźniej do dn. 20.04.2015 r.); 

b) Przygotowanie programu trasy z Polski (Rzeszów) do 
Szwajcarii (Kanton Valais i Vaud) oraz ze Szwajcarii 
(Kanton Valais i Vaud) do Polski (Rzeszów) z 
uwzględnieniem: 

- organizacji min. 2 wizyt/spotkao na trasie  
z Polski (Rzeszów) do Szwajcarii (Kanton Valais i 
Vaud) i/lub z powrotem (preferowane kraje: 
Czechy, Austria, Niemcy) u producentów, 
wytwórców produktów regionalnych, tradycyjnych 
i ekologicznych lub w gospodarstwie ekologicznym 
(program trasy należy dostarczyd najpóźniej do dn. 
23.04.2015 r.), 

- zapewnienia wyżywienia, co najmniej:  

- 2 x śniadanie (dla 14-15 osób), 

- 2 x obiad (dla 14-15 osób), 

- zapewnienia 2 noclegów na trasie Polska 
(Rzeszów) – Szwajcaria (Kanton Valais i Vaud) oraz 
Szwajcaria (Kanton Valais i Vaud) – Polska 
(Rzeszów) dla 14-15 osób (hotel o standardzie min. 
2 gwiazdki, pokoje jednoosobowe lub 
dwuosobowe); 

c) Ubezpieczenie dla uczestników na cały czas trwania 
wizyty studyjnej (NNW); 

d) Zapewnienie pilota i tłumacza z językiem francuskim  
i angielskim podczas wizyty studyjnej. 

Składając niniejszą ofertę oświadczam, iż: 

1. Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego. Nie wnoszę żadnych zastrzeżeo oraz uzyskałem/am 
informacje niezbędne do przygotowania oferty.  

2. Informacje składające się na ofertę stanowią tajemnicę i jako takie nie mogą byd udostępnione innym 
uczestnikom niniejszego postępowania.  

3. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 

4. Oferta spełnia wszystkie kryteria wymagane z Zapytaniem ofertowym. 

5. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
 

 
 

 
 

……..………………………………….. 

 
 

 
 

……………………………………………………. 
(miejscowośd i data) (podpis wraz z pieczątką) 

 


