
                         O F E R T A
1.Treść oferty:

 2.Nazwa wykonawcy.................................................................................................................

 3.Adres wykonawcy..................................................................................................................

 4.NIP       ....................................................................................................................................

 5.Regon.....................................................................................................................................

 6.Nr rachunku bankowego......................................................................................................

 7.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia :  
Zapewnienie cateringu  dla   uczestników   projektu pn.”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze 
jutro”  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  Europejski Fundusz Społeczny  w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

za cenę  dla  jednego  uczestnika zgodnie z   charakterystyką przedmiotu  zamówienia  :
1)  dla 18  uczestników  projektu w czasie szkolenia  w okresie od 03 czerwca 2013r do 14 czerwca 
2013r w  Klubie Integracji  Społecznej w Dąbrówce Sowice ul. Ogrodowa  6, Gmina Zgierz, 
w formie : napoje, susz konferencyjny + obiad(drugie danie) 

- Cenę netto za jednego uczestnika ………………………………………………………………..…zł 
(słownie złotych ……………………………………………………………………………………………..zł
Cenę brutto za jednego uczestnika ……………………………………………………………….….zł 
(słownie złotych   ……………………………………………………………………………………….……zł
2)   dla 17 uczestników projektu  na  czternastu spotkaniach grupowych w okresie od 01 czerwca 
2013r do 30 listopada 2013r,  w Klubie Integracji Społecznej w  Dąbrówce  Sowice ul. Ogrodowa 6, 
Gmina Zgierz,  2 razy w miesiącu, w formie : tartinki po 6  na osobę, kawa, herbata, ciasto, zimne 
napoje 

- Cenę netto za jednego uczestnika ………………………………………………………………..…zł 
(słownie złotych ……………………………………………………………………………………………..zł
Cenę brutto za jednego uczestnika ……………………………………………………………….….zł 
(słownie złotych   ……………………………………………………………………………………….……zł
3) dla 45 osób na pikniku integracyjnym w dniu 27 czerwca grill : kiełbasa z grilla , 
 karkówka z grilla, pieczywo, surówka, musztarda, napoje, ciasto-  wskazuję   miejsce  pikniku 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Cenę netto za jednego uczestnika ………………………………………………………………..…zł 
(słownie złotych ……………………………………………………………………………………………..zł
Cenę brutto za jednego uczestnika ……………………………………..……………………………….….zł 



(słownie złotych   ……………………………………………………………………………………………….……zł
4) dla 80 osób na  spotkaniu  wigilijnym catering: dania wigilijne, ciasto napoje owoce 
– wskazuję  miejsce  spotkania wigilijnego- ……………………..…………………………………………  ………

- Cenę netto za jednego uczestnika ……………………………..………………………………………..…zł 
(słownie złotych ……………………………………………………………………………………………………..zł
Cenę brutto za jednego uczestnika ………………………….………………………………………….….zł 
(słownie złotych   …………………………………………………..………………………………………….……zł
Łączna wartość zamówienia ………………………..…………………………………………..…  netto zł
Łączna wartość zamówienia ……………………….………………………………………..… …brutto  zł
7.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 
     do niego zastrzeżeń.
 8. Termin realizacji zamówienia………………..………………………………………………..………..
9.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………….………………………………..
 10.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w  informacji o istotnych warunkach 
zamówienia i nie wnoszę  do nich zastrzeżeń.

Miejscowość  dnia...........................                        ……………………………………………………….
                                                                                      podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

                                                                                          pieczątka wykonawcy


	                         O F E R T A

