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Załącznik nr 3 
 
 

OŚWIADCZENIE 
DOTYCZĄCE AKCEPTACJI HARMONOGRAMU NOCLEGÓW PRZEWIDZIANYCH DLA 

UCZESTNIKÓW PROJEKTU „NOWA JAKOŚC USŁUG FIZJOTERAPEUTYCZNYCH” 
 
 

Składając Ofertę na usługę miejsc noclegowych z wyżywieniem dla Uczestników projektu pt. „Nowa jakość 

usług fizjoterapeutycznych” (POKL.08.01.01-18-278/13), oświadczam/y, że akceptuję/my harmonogram 

noclegów przewidzianych dla Uczestników projektu, a tym samym zapewnimy miejsca noclegowe zgodnie 

z  poniższymi terminami*: 

• 04.07.2014 – 07.07.2014 (16 osób)* 

• 19.07.2014 – 21.07.2014 (18 osób) 

• 24.07.2014 – 28.07.2014 (16 osób) 

• 02.08.2014 – 03.08.2014 (18 osób) 

• 08.08.2014 – 10.08.2014 (18 osób) 

• 23.08.2014 – 25.08.2014 (18 osób) 

• 29.08.2014 – 01.09.2014 (16 osób) 

• 26.09.2014 – 29.09.2014 (16 osób) 

• 17.10.2014 – 20.09.2014 (16 osób) 

• 07.11.2014 – 10.11.2014 (16 osób) 

• 20.11.2014 – 24.11.2014 (16 osób) 

• 19.12.2014 – 22.12.2014 (16 osób) 

• 02.01.2015 – 04.01.2015 (20 osób) 

• 05.03.2015 – 08.03.2015 (12 osób) 

• 18.03.2015 – 22.03.2015 (32 osoby) 

http://www.pigkrosno.pl/
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• 09.04.2015 – 11.04.2015 (20 osób) 

• 15.04.2015 – 19.04.2015 (12 osób) 

• 07.05.2015 – 11.05.2015 (32 osoby) 

• 23.05.2015 – 24.05.2015 (20 osób) 

• 04.06.2015 – 07.06.2015 (20 osób) 

• 23.06.2015 – 28.07.2015 (12 osób) 

 

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany  terminów noclegów, w przypadku wystąpienia okoliczności 

losowych, na które Zamawiający nie będzie miał wpływu. 

 

*Ilości osób podane w nawiasach, oznaczają liczebność grup szkoleniowych – na chwilę obecną nie jest 
wiadome jaka ilość z tych osób będzie korzystać z noclegu, ponieważ do 30.06.2014 trwa rekrutacja do 
projektu – po zakończeniu rekrutacji będzie wiadome, ilu Uczestników szkoleń będzie korzystać z usługi 
noclegowej. Przypuszcza się jednak, że większość z nich będzie korzystać z noclegu. Wykonawca zostanie 
poinformowany o ilości osób korzystających z noclegu na 2 dni przed każdym szkoleniem. 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………….. 
          (data, pieczęć i podpis Oferenta) 
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