
 
 
Załącznik nr 1. Formularz oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POZ/5.4/catering 
dotyczące wyłonienia wykonawcy usług cateringowych.     

 

Dane oferenta 

nazwa podmiotu  

adres  

Nr telefonu, e – mail, www 
 
 
 

NIP 
REGON 

 

 

Osoba upoważniona do 
podpisania umowy 

 

Osoba do kontaktu 

Imię i nazwisko  

Nr telefonu, e - mail  

Przykładowe menu, w tym 
gramatura, możliwość 
serwowania  dań 
wegetariańskich 

 
Obiad 
 

 
 
 
 
 
 

Serwis 
kawowy 
 
 
 

 
 
 
 
 

Miejsce realizacji usługi 
cateringowej,  liczba 
planowanych posiłków, 
termin realizacji 
 

Miejsce (miasto) 
Liczba 

planowanych 
posiłków 

Termin realizacji 

   

Cena usługi  brutto (do 
dwóch miejsc po przecinku) 

 

Cena 1 posiłku brutto:  ………………………….…zł, słownie: 

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

Łączna ilość planowanych posiłków (posiłek = 1 obiad + serwis kawowy 

przypadający na 1 uczestnika)……………………………………………… 

Łączna cena usługi brutto(łączna ilość planowanych posiłków x cena 1 

posiłku brutto)  ………………..……………. 

słownie   ……………………………………………………………………………………..………… 

Doświadczenie Oferenta w 
realizowaniu usług 
cateringowych  w ramach 
szkoleń i konferencji (lub 
podobnych wydarzeń) w 
okresie ostatnich 3 lat  od 
dnia złożenia oferty 

  0 - 4 usług cateringowych                            5 - 10 usług cateringowych 

  11 – 15  usług cateringowych                      16 – 20  usług cateringowych                 

   21 i więcej usług cateringowych 
 
Do oferty należy załączyć referencje. 



 
 

 

Załączniki 

1. Załącznik nr 2 „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub 
osobowych”. 

2. Dokument stwierdzający status prawny Oferenta/Wykonawcy (odpis 
z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej). 

3. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. 
4. Pozostałe dokumenty – referencje (jeśli dotyczy). 

Oświadczenia 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego 
nr 1/POZ/5.4/catering  i akceptuję jego treść. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z załącznikami do zapytania 
ofertowego nr 1/POZ/5.4/catering. 

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

4. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Oświadczam, że do realizacji zamówienia zostanie skierowana co 
najmniej jedna osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w 
pełnym wymiarze czasu pracy. 

Data, podpis osoby 
upoważnionej/ pieczęć 

 


