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Załącznik nr 1a do Instrukcji 

............................................... 
( pieczęć wykonawcy) 

Kalkulacja cenowa  
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ..................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz : 
 
................................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
................................................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
 
REGON............................................................................ Nr NIP  .......................................................................... 
 
Nr konta bankowego: ............................................................................................................................................... 
 
nr telefonu ........................................................................ nr faxu ........................................................................... 

e-mail  ............................................................................................. 

w odpowiedzi na ogłoszenie o o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) na:  

„Zakup usług hotelarskich” 

Cześć I (jeżeli Wykonawca składa ofertę w części I) 
Wyjazdowe Warsztaty Umiejętności Wychowawczych RZ – 7 pełnych dób 

L.p.  Liczba osób 
Cena 

jednostkowa 
Wartość 
brutto 

     brutto (poz. 3 x 4) 

1 2 3 4 5 

1. 

zakwaterowanie i wyżywienie 
uczestników projektu – 
rodziców zastępczych, 
wychowanków pieczy i osób 
z ich otoczenia oraz dzieci 
biologicznych rodziców 
zastępczych w I edycji - 
2017r. (7 pełnych dób) 

90   
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2. 

zakwaterowanie i wyżywienie 
kadry: wykładowców, 
pracowników PCPR i osób do 
opieki nad otoczeniem w I 
edycji - 2017r. (7 pełnych 
dób) 

9   

3. 

zakwaterowanie i wyżywienie 
uczestników projektu - 
rodziców zastępczych, 
wychowanków pieczy i osób 
z ich otoczenia oraz dzieci 
biologicznych rodziców 
zastępczych w II edycji - 
2018r. (7 pełnych dób) 

90   

4. 

zakwaterowanie i wyżywienie 
kadry: wykładowców, 
pracowników PCPR i osób do 
opieki nad otoczeniem w II 
edycji - 2018r. (7 pełnych 
dób) 

9   

   Razem wartość  
brutto 

  

 

Cześć II (je żeli Wykonawca składa ofertę w części II) 
Obóz Aktywnej Rehabilitacji – 14 dni (13 dób) 

L.p.  Liczba osób Cena 
jednostkowa 

Wartość 
brutto 

     brutto (poz. 3 x 4) 

1 2 3 4 5 

1. 

zakwaterowanie i wyżywienie 
uczestników projektu w I 
edycji - 2017r. (14 dni) 
 

15   

2. 
zakwaterowanie i wyżywienie 
opiekunów  w I edycji - 
2017r. (14 dni) 

15   

3. zakwaterowanie i wyżywienie 
opiekuna/koordynatora grupy 

1   
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w I edycji - 2017 r. (14 dni) 

4. 
zakwaterowanie i wyżywienie 
wykładowcy– w I edycji 
2017r. (ok. 2 dni) 

1   

5. 

zakwaterowanie i wyżywienie 
uczestników projektu w II 
edycji - 2018r. (14 dni) 
 

15   

6. 
zakwaterowanie i wyżywienie 
opiekunów  w II edycji - 
2018r. (14 dni) 

15   

7. 
zakwaterowanie i wyżywienie 
opiekuna/koordynatora grupy 
w II edycji - 2018 r. (14 dni) 

1   

8. 
zakwaterowanie i wyżywienie 
wykładowcy– w II edycji 
2018r. (ok. 2 dni) 

1   

   

Razem 
wartość  
brutto 

  

 

 

 

.............................., dn. ...............................  ..................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis 
pełnomocnika wykonawców) 


