
 
DANE WYKONAWCY          

 
…………………………………………………. 
 
…………………………………………………… 
(nazwa, adres) 

FORMULARZ OFERTOWY 
Odpowiadając na cenowe rozeznanie rynku z dnia 12.08.2021 r. składam ofertę na:  

 
I.a.  wykonanie usługi serwisu kawowego: 

Nazwa Serwis kawowy obejmuje kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytryna, 

drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub ciastka lub owoce, przy 

czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w cenie 

rynkowej 

Termin realizacji Każdorazowo wskazywany przez zamawiającego 

Miejsce realizacji Każdorazowo miejsce będzie wskazywane przez zamawiającego na terenie 

Gminy miasta Szczecin, powiatu polickiego, powiatu goleniowskiego, 

powiatu gryfickiego, powiatu kamieńskiego, Gminy miasta Świnoujście. 

Liczba osób  3-6 osób podczas jednego spotkania 

Liczba serwisów/ 

spotkań (po 3-6 

osób) 

400 w okresie od 01.09.2021. do 31.12.2023r. 

Pozostałe  Zapewnienie przez wykonawcę zamówienia naczyń, sztućców, mieszadełek, 

sprzętu zapewniającego przygotowanie ciepłych napojów. Dostarczenie na 

miejsce spotkania i sprzątnięcie po jego zakończeniu. 

 
1. Oferuję wykonanie usługi serwisu kawowego objętego przedmiotem zamówienia w całkowitej 

kwocie w wysokości (należy podać do dwóch znaków po przecinku)  …………….……..…………. złotych 
(słownie: …………………………………………………………………………………........………………… złotych. 

2. Cena za wykonanie usługi przypadająca na jedną osobę uczestniczącą w spotkaniu wynosi ……… 
………………………………………… złotych (słownie: ………………………………………………………………. złotych). 

 
 
  



 
I.b . wykonanie usługi poczęstunku zgodnie z poniższą tabelą: 

Nazwa Poczęstunek obejmujący serwis kawowy (kawę, herbatę, wodę, mleko, 

cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub 

ciastka lub owoce, przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, 

o ile mieści się w cenie rynkowej;  i obiad podczas szkolenia (obejmuje 

drugie danie lub dwa dania (zupa i drugie danie) oraz napój, przy czym 

istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w określonej 

cenie rynkowej);  

Termin realizacji Każdorazowo wskazywany przez zamawiającego 

Miejsce realizacji Każdorazowo miejsce będzie wskazywane przez zamawiającego na terenie 

Gminy miasta Szczecin, powiatu polickiego, powiatu goleniowskiego, 

powiatu gryfickiego, powiatu kamieńskiego, Gminy miasta Świnoujście 

Liczba osób  Śr. 10 osób podczas jednego szkolenia 

Liczba szkoleń/ 

poczęstunków                     

(po śr. 10 osób podczas 

jednego szkolenia) 

45 w okresie od 01.09.2021r. do 31.12.2023r. 

Pozostałe  Zapewnienie przez wykonawcę zamówienia naczyń, sztućców, 

mieszadełek, sprzętu zapewniającego przygotowanie i podanie ciepłych 

napojów, posiłków. Dostarczenie na miejsce szkolenia i sprzątnięcie po jego 

zakończeniu. 

 

1. Oferuję wykonanie usługi poczęstunku objętego przedmiotem zamówienia w całkowitej 

kwocie w wysokości (należy podać do dwóch znaków po przecinku)  …………….……..…………. złotych 

(słownie: …………………………………………………………………………………........………………… złotych. 

2. Cena za wykonanie usługi przypadająca na jedną osobę uczestniczącą w szkoleniu wynosi …… 

………………………………………… złotych (słownie: ………………………………………………………………. złotych). 

 

 

Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKAMI JEGO 

REALIZACJI. 

        
 
 
 

………………………………………………   ……..…………………………………………………… 
Miejscowość, data                                                                                        Czytelny podpis oraz pieczęć osoby/osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 


