Kalkulacja konferencji

Informacje o hotelu
1.
2.
3.

Nazwa hotelu .....
Adres ....
Konto bankowe: ....

Osoba/y upowa nione do prowadzenia uzgodnie :

•
•
•
•

Imi i nazwisko .....
Stanowisko .........
telefon ..............
e-mail ...............

Informacje o Zamawiaj cym
1.
2.
3.
4.

Nazwa firmy ..........
Adres ....
Konto bankowe:
Osoba upowa niona do prowadzenia uzgodnie i zaci gania zobowi za finansowych w hotelu, w
imieniu Zamawiaj cego:

•
•
•
•

Imi i nazwisko ....
Stanowisko ......
Telefon..........
email...........

1. Informacja o konferencji
Data konferencji

godziny konferencji

liczba uczestników

Uwagi

1a. Usługi gastronomiczne - ł czny koszt : ....
data usługi

rodzaj usługi

godziny usługi

liczba osób

cena od osoby

godziny usługi

liczba osób

cena za grup

1b. Usługi dodatkowe - ł czny koszt:: ....
data usługi

sala konferencyjna
(nazwa)

1c. Dodatkowe wyposa enie sali konferencyjnej - ł czny koszt:....
Wyposa enie podstawowe sali konferencyjnej:
2. Zakwaterowanie - ł czny koszt: .....
1.
2.
3.

Termin: ...
Pokoi jednoosobowych: ....
Pokoi dwuosobowych: ......

Cena za pokój jednoosobowy: ....

Cena za pokój dwuosobowy:....
Powy sze ceny s podane w: PLN/Euro
W cen jest wliczony: (wpisujemy tak e ofert usług bezpłatnych dla ka dego go cia hotelu)
Wyposa enie pokoju:
3. Centrum Odnowy Biologicznej - ł czny koszt: .....
Data usługi

rodzaj usługi

liczba osób

cena od osoby

4. Parking - ł czny koszt: ...
Termin:
Cena za 1 dob .....
Informacja o płatno ciach
Koszt wiadcze wymienionych w punktach 1-4: .............
Kwot w wysoko ci.... słownie złotych . .............nale y wnie
wystawienia Faktury
Przedpłata

Kwota

na konto hotelu w ci gu 14 dni od daty
Data płatno ci

Osoba odpowiedzialna za realizacj płatno ci:

•
•
•
•

Imi i nazwisko .....
Stanowisko ......
Telefon ........
e-mail

Finalna faktura wystawiona b dzie po zako czeniu imprezy.
Ostateczne rozliczenie b dzie uwzgl dnia ewentualne zamówienia składane na miejscu.
Sporz dził:
.............
Data: .....

Forma płatno ci

