
                         Załącznik nr 1 

………………,dnia………………

………………………………………………….

      Dane teleadresowe Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie  dot.  Realizacji usługi zakwaterowania i wyżywienia grupy  oraz wynajmu obiektów sportowych wraz z infrastrukturą ORKiTS
Olimpiad Specjalnych – Polska 10-13.06.2021 r.

ja (imię i nazwisko), ..............................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ........................................................................................................

jako (stanowisko służbowe) ..................................................................................................................

oświadczam, że

Lp. Przedmiot zamówienia Cena  - brutto
1. 200 osób -  3  noclegi w dniach 10-13.06.2021r.

200 osób - 4 dni żywieniowe tj.  10-13.06.2021r. -10.06- obiad, kolacja, 11.06-

śniadanie,  obiad,  kolacja,  12.06  –  śniadanie,  obiad,  kolacja,  13.06-  śniadanie,  obiad  +  suchy

prowiant. Serwis kawowy 3 dni zgodnie z opisem zamówienia.

40 osób- 4 dni żywieniowe  tj. 10-13.06.2021r. -10.06- obiad, kolacja, 11.06- obiad,

kolacja,  12.06  –  obiad,  kolacja,  13.06-  śniadanie,  obiad  oraz  drożdżówka  jako  dodatkowy

prowiant.

 Cena łączna noclegów 

……… …………..……

Cena łączna wyżywienia 

…....................................

Cena łączna wyżywienia (40 os)
…................................................

Oryginał oferty należy przesłać na adres: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Lubuskie, 67-100 Nowa Sól, ul. 
Arciszewskiego 13,
lub skan na adres: lubuskiedyr@olimpiadyspecjalne.pl
tel. Kubicki Mariusz, tel. 605 290 174,  



Specyfikacja innych bardzo ważnych warunków zamówienia, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa (COVID-19) oraz realizacji 
programu obozu, sprzęt i obiekty sportowe, będące do dyspozycji uczestników obozu.

2.

3.

      Hala sportowa 10-13.06 umożliwiające rozgrywanie turnieju 

tenisa stołowego na minimum 16 stołach, oraz 4 stołach 

rozgrywkowych. 

      Sprzęt sportowy w postaci 20 stołów tenisowych, płotków 

wydzielających pole gry, stoliki sędziowskie oraz liczydła i 

tablice wyników w adekwatnej ilości.

     Miejsce na ceremonie otwarcia   i zamknięcia zawodów oraz

dekoracji wraz     z infrastrukturą pomocniczą.

    Dwa miejsca na biuro zawodów z internetem dostępne przez

24h. ( na hali sportowej i w hotelu).

----------------------------------------------------------------------------------------------

Koszt   łączny  wynajmu  hali  wraz  ze  sprzętem  sportowym  i

infrastrukturą :

---------------------------------------------------------------------------

Stała dezynfekcja toalet, sprzętu sportowego, odpowiednia ilość

dostępnych i na bieżąco uzupełnianych dozowników, infrastruktura

obiektu powinna być regularnie czyszczona z użyciem detergentu

TAK/NIE*

Wymień   co  najmniej  3  organizowane   imprezy  w  latach

2019/2021

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

Oryginał oferty należy przesłać na adres: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Lubuskie, 67-100 Nowa Sól, ul. 
Arciszewskiego 13,
lub skan na adres: lubuskiedyr@olimpiadyspecjalne.pl
tel. Kubicki Mariusz, tel. 605 290 174,  



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

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

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

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

Data, pieczęć i podpis wykonawcy……………………………………………………………………... 

Oryginał oferty należy przesłać na adres: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Lubuskie, 67-100 Nowa Sól, ul. 
Arciszewskiego 13,
lub skan na adres: lubuskiedyr@olimpiadyspecjalne.pl
tel. Kubicki Mariusz, tel. 605 290 174,  


