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 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu pn.: umowa ramowa o współpracy w przedmiocie świadczenia 

usług przewodnickich na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ i 

Palmiarni w Wałbrzychu.  

Nr referencyjny nadany spawie przez Zamawiającego: 01/01/DMIS/23 

1) Dane Wykonawcy: 

a) Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:……… 

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

b) Wykonawca:……… …………………………………………………………..……. 

c) Adres:…………… …………………………………………………………………………………….…….. 

d) REGON: …………………………………………………………………………………………….… 

e) NIP: ………………………………………………………………………………………………..… 

f) Email:………… …………………………………………………………………………………… 

g) Telefon:………………………………… 

 

2) W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w sprawie zawarcia umowy ramowej o 

współpracy w przedmiocie świadczenia usług przewodnickich na terenie kompleksu 

zamkowo-parkowego Książ, oferuję świadczenie usług przewodnickich: 

 

Część Nazwa części TAK/NIE1 

Część I Usługi przewodnickie w zakresie zwiedzania Zamku  

Część II Usługi przewodnickie w zakresie zwiedzania 

podziemi 

 

Część III Usługi przewodnickie w zakresie zwiedzania 

nocnego przestrzeni na co dzień niedostępnych 

 

Część IV Usługi przewodnickie w zakresie zwiedzania VIP 

(zamek + podziemia + park i stado ogierów) 

 

Część V Usługi przewodnickie w zakresie zwiedzania 

palmiarni 

 

 

 

 

 

 
1 Proszę wpisać tak w przypadku oferowania usług w danej części.  
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3) Oświadczam, że do wykonania zamówienia skieruję osoby posiadające wymagane 

kwalifikacje tj: 

Lp. Imię i nazwisko 
Ukończony kurs 

przewodnicki 

Biegłe posługiwanie 

się językiem 

polskim 

Stan zdrowia 

pozwalający na 

wykonywanie usług 

przewodnickich 

1  TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE 

2     

3     

Proszę odpowiednio wypełnić tabelę 

4) Oświadczam, że będę świadczył usługi przewodnickie  

a) w języku polskim, 

b) w języku obcym:………………………………… (proszę wskazać język, w którym będą 

świadczone usługi).2 

5) Oświadczam, że będę świadczył usługi przewodnickie dla następujących rodzajów grup: 

Uczestnicy w grupach TAK/NIE3 

dzieci (do 9 lat)  

młodzież (od 9 l. do 18 l.)  

osoby dorosłe (od 18 l.)  

grupa mieszana  

6) W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się 

do zawarcia umowy w miejscu i czasie przez niego wskazanym. 

7) Oświadczam, że znane mi są zasady wynagradzania przez Zamawiającego za 

świadczenie usług przewodnickich na terenie kompleksu parkowo-zamkowego Książ, 

które akceptuję. 

8) Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących zarządzeń i regulaminów 

związanych ze świadczeniem usług przewodnickich na terenie kompleksu parkowo-

zamkowego Książ. 

9) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego podanych 

przeze mnie danych osobowych, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

10) Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie w niniejszym Formularzu informacje 

są zgodne z stanem faktycznym. 

 

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

……………………………………………………….. 

podpis 

 
2 Jeżeli wykonawca nie oferuje świadczenia usług w innym języku niż język polski proszę przekreślić lub nie 
wypełniać. 
3 Proszę wpisać tak przy grupach, dla których wykonawca jest gotów do świadczenia usług przewodnictwa. 


