Załącznik nr 2 do zaproszenia do składnia ofert
FORMULARZ OFERTY
1. Dane Uczestnika
Nazwa: ............................................................................................
Adres: .............................................................................................
Numer telefonu: ............................................................................
Adres e-mail: ..................................................................................
NIP: …………………………………………………….………………………………………
Oferta składana jest wspólnie z innym Partnerem (Partnerami): Tak/Nie*
*niepotrzebne skreślić, w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy dołączyć listę Partnerów na osobnej kartce załączonej do formularza oferty z podaniem
danych poszczególnych Partnerów j/w.

2. Dane Organizatora:
Trzy Fale Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 8A
76-200 Słupsk
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wejścia grupowe do Parku Wodnego
przez Partnerów Miasta Słupsk oraz jednostki organizacyjne Miasta Słupsk w związku z realizacją
przez Trzy Fale Sp. z o.o. powierzonych przez Miasto Słupsk usług publicznych w ogólnym interesie
gospodarczym w zakresie zapewnienia dostępności Parku Wodnego osobom objętym przez Miasto
Słupsk i jego Partnerów programami wsparcia społecznego:
OFERUJEMY
realizację wejść grupowych do Parku Wodnego w okresie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 23.06.2023
r.:
1) dla łącznie ……………….... osób, w tym:
- …………….... osób, będących mieszkańcami Słupska (beneficjentów programów wsparcia
społecznego, niebędących opiekunami osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),
posiadających Słupską Kartę Mieszkańca,
- ………………. opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
2) według grafiku stanowiącego załącznik do niniejszej oferty, sporządzonego na cały okres
wskazany w pkt V ppkt 5 zaproszenia do składania ofert z uwzględnieniem Podziału bazy Parku
Wodnego pomiędzy grupami beneficjentów stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu,
3) w celu zorganizowania zajęć służących realizacji zadań wynikających z obszarów polityk
społecznych określonych przez Miasto Słupsk obejmujących:
- politykę senioralną*,
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami*,
- profilaktykę osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi*,
- organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży*,
- eliminację wykluczenia społecznego*,
(*niepotrzebne skreślić)

oraz polegających na:
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(opis zajęć)

Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert oraz Regulaminem Konkursu i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń.
2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.
3. Oferta przygotowana została zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w zaproszeniu do
składania ofert i Regulaminie Konkursu.
4. Oświadczamy, że wszyscy zadeklarowani do wejść grupowych mieszkańcy Słupska spełniają
kryteria określone w §2 pkt 7 Regulaminu Konkursu i są beneficjentami programów wsparcia
społecznego w rozumieniu §2 pkt 12 Regulaminu Konkursu.
5. Zobowiązujemy się do regulowania płatności za korzystanie z Parku Wodnego zgodnie z
zarządzeniem Nr 375/WiP/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie
ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z usług społecznych w ramach dostępności
Parku Wodnego oraz cennika obowiązującego u Organizatora,
6. Zobowiązujemy się korzystać z Parku Wodnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
regulaminami obowiązującymi na terenie Parku Wodnego.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do składania
ofert.
8. Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do
zaproszenia do składania ofert.
9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.
Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy
z Organizatorem
jest/są:
.................................................................................................................................................................,
co wynika ze stosownych dokumentów załączonych do niniejszej oferty.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. lista Partnerów*,
2. grafik zajęć,
3. ..............................................................
4. ..............................................................
5. ..............................................................
6. ..............................................................

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

dnia ..........................
(miejscowość i data)

....................................................................
(podpis i pieczątka uprawomocnionego przedstawiciela uczestnika)

