
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Formularz cenowy

FORMULARZ CENOWY

Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia  …………..
na ……………….

w ramach realizacji projektu „Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie!” 

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Numer telefonu Adres e-mail

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedstawiamy naszą propozycję cenową :

Lp. Specyfikacja techniczna usługi cateringowej Cena
jednostkowa

brutto na
osobę(zł)

Szacowana
liczba osób 

Wartość usługi
brutto(zł)

(3x4)

2 3 4 5
1. Catering obejmuję: 

- zupę – jedna porcja minimum 300 ml/os.

- danie główne: danie mięsne: jedna porcja minimum 120 g/os., lub danie 
bezmięsne – jedna porcja minimum 120 g/os. oraz dodatki do dań na 
gorąco – np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kluski śląskie – 
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jedna porcja minimum 150 g/os. oraz dodatek warzywny – np. warzywa 
blanszowane, surówki, sałaty jedna porcja minimum 120 g/os.

Razem

Oświadczam, że cena podana powyżej zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Deklaruję, że cena oferty za przedmiot zamówienia jest ostateczna i nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.

Oświadczam, iż uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania właściwej oferty. 

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych
osobowych zawartych w niniejszej  ofercie  w zakresie  niezbędnym do przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).

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

                         (miejscowość i data                             (podpis i pieczęć osoby upoważnionej    do reprezentowania oferenta)

Fundacja Challenge Europe 
ul. Marszałkowska 73/49
25-549 Kielce 
biuro@fundacjachallenge.org
tel. 41 24 26 900
www.fundacjachallenge.org

Projekt „Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie!” realizowany 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2010. 
Projekt realizowany na podstawie umowy 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, 
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Partner projektu: HDA-CENTRUM
SZKOLENIA, DORADZTWA 
FINANSOWEGO 
I BIZNESU Hubert Durlik
hdurlik@leonis.pl
tel. 501 641 959


