
                                    

Projekt „Akademia Kluczowych Kompetencji Soli” w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi 
priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 

 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego  dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 

                 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w trybie Rozeznania rynku  

Wzór Propozycji cenowej 

 

........................................................ 
(miejscowość i data) 

....................................................... 
(nazwa i adres wykonawcy-pieczęć) 

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek 

Ul. Przedwiośnie 8/6 

44-119 Gliwice 

NIP 631 110 51 87     REGON 241601709 

 

Propozycja cenowa 

 
Dla MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek  w ramach projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji Soli” w 

ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa 

efektywności kształcenia ogólnego w ramach projektu  

W odpowiedzi na Rozeznanie rynku na:   

 

Dostawę  poczęstunku i obiadów dla Uczestniczących w szkoleniach nauczycieli/ek SP im Tadeusza 
Kościuszki w Soli w ramach projektu: „Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy II” 

 

 

........................................................................................................................................................................ 

Imię i nazwisko/nazwa i adres Oferenta 

numer telefonu..................................................   

 

1. Oświadczam, że proponuje wykonanie przedmiot rozeznania rynku za następującą kwotę: 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia 

Cena brutto  

( w tym VAT) 

za  

1 porcję poczęstunku  

 

Cena  ogółem brutto 

( w tym VAT) 

Za łącznie 

320 porcji poczęstunku 

 

Poczęstunek  ( łącznie 320 porcji ) 

 napoje gorące: kawa, herbata (saszetki, 

kawa rozpuszczalna, sypana) i woda 

gorąca w nieograniczonej ilości - (braki 

uzupełniane na bieżąco), 

 śmietankę lub mleko do kawy, cukier, -  

w nieograniczonej ilości (braki 

uzupełniane na bieżąco),napoje zimne: 

woda mineralna w ilości min. 250 

mililitrów, 

 kruche ciasteczka lub ciasto w ilości min. 

100 gram 
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Nazwa przedmiotu zamówienie 

Cena brutto  

( w tym VAT) 

za  

1 porcję obiadu 

 

Cena  ogółem brutto 

( w tym VAT) 

Za łącznie 

320 porcji obiadu 

 

Obiad (łącznie 320 obiadów) 

Np. pierogi -  250gr lub placek po węgiersku 350gr 

lub krokiety- szt 2 plus barszcz, lub inne zestawy o 

podobnej gramaturze i ilościach 

 

 

 

 

 

Łącznie za Dostawę 320 porcji poczęstunku i 320 porcji obiadu   oferuję cenę dostawy: ………………………………………….…….. PLN 

 

słownie cena  dostawy brutto: ................................................................................................................................................ 

 

na warunkach określonych w Rozeznaniu rynku. 

 

 

 

..................................................................... 

                                                                         (data i podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego w trybie Rozeznania rynku 

Oświadczenie Oferenta o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności polegającej na dostawie poczęstunku 

 

 
Oświadczenie  

 

Imię i nazwisko/ Nazwa   Oferenta: ……………………………………………………………………. 

 

Adres Oferenta: ……………………………………………..…………………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam o uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na dostawie 
poczęstunku. 

 

..................................................................... 

                                                                         (data i podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego w trybie Rozeznania rynku  

Oświadczenie Oferenta o posiadaniu doświadczenia w realizacji dostaw poczęstunku i co najmniej jednej referencji 
dokumentującej jej należyte wykonanie 

 
 

 

Oświadczenie  

 

Imię i nazwisko/ Nazwa   Oferenta: ……………………………………………………………………. 

 

Adres Oferenta: ……………………………………………..…………………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam doświadczenie w realizacji dostaw poczęstunku i co najmniej jedną 
referencję dokumentującą jej należyte wykonanie. 

 

..................................................................... 

                                                                         (data i podpis Oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


