Chrzanów ,16.03. 2018 r.

………………………………
pieczęć szkoły

PTTK o/Chrzanów
ul.29 Listopada 16
32-500 Chrzanów
pttk.chrzanow@interia.pl

ZAPYTANIE O CENĘ
W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie
Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"
Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa
Firmy
o wycenę:
Organizacji wyjazdu na targi zawodowo- edukacyjne tj. XI Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań
PNEUMATICON na trasie Chrzanów – Kielce - Chrzanów z uwzględnieniem kosztów przejazdu, ubezpieczenia NNW i
kosztu posiłku.

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto.
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 21.03. 2018 r. do godz. 12.00.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Lucyna Gut tel. 666 277 813
Termin realizacji zamówienia – 12.04.2018 r.
Informacje dodatkowe
Miejsce wyjazdu : Kielce - Centrum Targowe ul. Zakładowa 1
Zbiórka uczestników 7.15
Wyjazd o godzinie 7.30 z Libiąża ul. Górnicza 3
Przerwa na posiłek/danie obiadowe ( dla 30 osób)
Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników (30 osób).

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

Chrzanów ,16.03. 2018 r.

………………………………
pieczęć szkoły

Biuro Podróży Pasja
ul. Krakowska 19
32-540 Trzebinia
biuro.pasja@gmail.com

ZAPYTANIE O CENĘ
W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie
Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"
Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa
Firmy
o wycenę:
Organizacji wyjazdu na targi zawodowo- edukacyjne tj. XI Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań
PNEUMATICON na trasie Chrzanów – Kielce - Chrzanów z uwzględnieniem kosztów przejazdu, ubezpieczenia NNW i
kosztu posiłku.

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto.
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 21.03. 2018 r. do godz. 12.00.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Lucyna Gut tel. 666 277 813
Termin realizacji zamówienia – 12.04.2018 r.
Informacje dodatkowe
Miejsce wyjazdu : Kielce - Centrum Targowe ul. Zakładowa 1
Zbiórka uczestników 7.15
Wyjazd o godzinie 7.30 z Libiąża ul. Górnicza 3
Przerwa na posiłek/danie obiadowe ( dla 30 osób)
Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników (30 osób).

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

Chrzanów ,16.03. 2018 r.

………………………………
pieczęć szkoły

Biuro Podróży
FOGRATRAVEL
UL. PAWIA 12,
31-154 KRAKÓW
biuro@fogratravel.pl

ZAPYTANIE O CENĘ
W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie
Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"
Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa
Firmy
o wycenę:
Organizacji wyjazdu na targi zawodowo- edukacyjne tj. XI Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań
PNEUMATICON na trasie Chrzanów – Kielce - Chrzanów z uwzględnieniem kosztów przejazdu, ubezpieczenia NNW i
kosztu posiłku.

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto.
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 21.03. 2018 r. do godz. 12.00.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Lucyna Gut tel. 666 277 813
Termin realizacji zamówienia – 12.04.2018 r.
Informacje dodatkowe
Miejsce wyjazdu : Kielce - Centrum Targowe ul. Zakładowa 1
Zbiórka uczestników 7.15
Wyjazd o godzinie 7.30 z Libiąża ul. Górnicza 3
Przerwa na posiłek/danie obiadowe ( dla 30 osób)
Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników (30 osób).

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

FORMULARZ OFERTY –

Organizacja wyjazdu na targi zawodowo- edukacyjne tj. XI Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań
PNEUMATICON na trasie Chrzanów – Kielce - Chrzanów z uwzględnieniem kosztów przejazdu, ubezpieczenia NNW i
kosztu posiłku.

Nazwa (Firma) Wykonawcy –
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres siedziby –
…………………………………………………………………………………………………………….………………
Adres do korespondencji –
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. - ........................................................
fax - .........................................................
E-mail: ......................................................
NIP - ........................................................
REGON - ....................................................

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zadanie …………………………………………………….”.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
cena netto:.......................................... zł
cena brutto ………….…………………zł
słownie brutto.........................................................................................................................................................zł

Akceptujemy termin realizacji zamówienia wskazany przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym z dnia 16.03.2018 r.

2018 r. tj: …………………………

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

Oświadczamy, że:
powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej
oferty.
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej
oferty.

Miejscowość .................................................. dnia ...........................................

........................................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy i podpis osoby
uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy wraz z jego pieczątką
imienną)

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

