
Załącznik nr 2  

 

NAZWA (Imię i nazwisko) WYKONAWCY 

………………………………………………………………………………………………… 

ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) WYKONAWCY 

…………………………………………………………………………………………………  

NAZWA I ADRES FIRMY (zakładu) PROWADZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ 

………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:………………………………………. 

Adres e-mail:…………………………………. 

Numer NIP:…………………………………... 

Numer REGON:……………………………… 

 

OFERTA 

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługa cateringowa świadczona 

na potrzeby Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii od 01.03.2020 roku do 30.11.2020 

roku” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i na warunkach zawartych w 

Ogłoszeniu i załącznikach, w następującej cenie: 

Koszyk usług cateringowych  
lp. Opis usługi cateringowej Szczegóły usługi 

cateringowej 
Szacunkowa 
jednostka miary 

Cena jednostkowa 
brutto [PLN] 

wartość brutto 
[PLN] 
(Szacunkowa 
jednostka miary 
x Cena 
jednostkowa 
brutto = wartość 
brutto) 

1. Serwis kawowy 
czas trwania: całodzienny 
(cena obejmuje koszt usługi    
w przeliczeniu na 1 osobę tj. 
wraz z obsługą i infrastrukturą 
opisaną w Szczegółowym 
Opisie Przedmiotu 
Zamówienia) 

kawa (podawana                  
w specjalnych naczyniach, 
przystosowanych do 
podawania gorących 
napojów), 
herbata owocowa, zielona, 
czarna, ziołowa 
butelkowana woda gaz/nie 
gaz, dwa rodzaje soków 
owocowych, lub innych 
zimnych napojów np. 
Lemoniada,  
dodatki: cukier, cukier 
brązowy, cytryna, mleko 
słodkie przystawki: ciasta, 
kruche ciastka, świeże 
owoce  

całodzienny serwis 
kawowy  
 
dla 2 600 osób 
 
wszystkie 
produkty 
dostępne bez 
ograniczeń.  

    



2. Zimne przekąski 
(cena obejmuje całkowity 
koszt usługi w przeliczeniu na 
1 osobę tj. wraz z obsługą          
i infrastrukturą opisaną            
w Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia 

min. 3 rodzaje zimnych 
przekąsek do wyboru przez 
Zamawiającego z 5 
propozycji (w tym 
minimum 1 porcja 
wegetariańska): 
tartinki, lub mini 
kanapeczki, lub koreczki, lub 
mini tarty, lub roladki 
warzywne, lub paluszki z 
warzyw, lub pasztety 
bezmięsne, lub pasztety 
mięsne, lub pierożki, lub 
tarty zimne, lub tzw. 
Fingerfood, lub słone 
babeczki, lub mini wrapy, 
lub inne   

3 porcje 
wybranych 
przekąsek  
 
dla 1 400 osób 
 
 
1 przekąska min. 
50 g 

    

3. Ciepłe przekąski 
(cena obejmuje całkowity 
koszt usługi w przeliczeniu na 
1 osobę tj. wraz z obsługą         
i infrastrukturą opisaną           
w Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia 
 
 
 
  

min. 3 rodzaje ciepłych 
przekąsek do wyboru przez 
Zamawiającego z 5 
propozycji (w tym 
minimum 1 propozycja 
wegetariańska): 
faszerowane pieczarki, lub 
mini tortille, lub mini 
szaszłyki, lub mini 
hamburgery, lub mini pizze, 
lub mini nuggetsy, lub inne 

3 porcje 
wybranych 
przekąsek  
 
dla 1 400 osób 
 
 
1 przekąska min. 
50 g 

  

  

4. Zupa 
(cena obejmuje całkowity 
koszt usługi w przeliczeniu na 
1 osobę tj. wraz z obsługą          
i infrastrukturą opisaną           
w Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia 
  

2 rodzaje zupy do wyboru 
przez Zamawiającego z 3 
propozycji (w tym 
minimum 1 propozycja 
wegetariańska) 

co najmniej 250 
ml wybranej zupy  
 
dla 2 600 osób 

  

  

5. Zestaw obiadowy mięsny 
(cena obejmuje całkowity 
koszt usługi w przeliczeniu na 
1 osobę tj. wraz z obsługą          
i infrastrukturą opisaną            
w Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia 

zestaw obiadowy mięsny (1 
porcja) złożony z: 
- 2 rodzaje dań mięsnych do 
wyboru przez 
Zamawiającego z 3 
propozycji 
- 2 rodzaje dodatku 
skrobiowego do wyboru 
przez Zamawiającego 
spośród: 
ziemniaki gotowane, lub 
ziemniaki opiekane, lub 
makaron, lub ryż, lub kasza 
- dodatek warzywny 2 
rodzaje dodatku do wyboru 
przez Zamawiającego 
spośród: 
warzywa gotowane,               
lub warzywa grillowane,       
lub sałatki, lub surówki,     
lub sałaty 

dla 1 600 osób 
 
1 porcja - min. 150 
g wybranego 
rodzaju dania 
mięsnego  
+ 
1 porcja - min 150 
g wybranego 
rodzaju dodatku 
skrobiowego  
+ 
1 porcja - min 150 
g wybranego 
rodzaju dodatku 
warzywnego 

  

  



6. Zestaw obiadowy bezmięsny 
(cena obejmuje całkowity 
koszt usługi w przeliczeniu na 
1 osobę tj. wraz z obsługą i 
infrastrukturą opisaną w 
Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia 

zestaw obiadowy 
bezmięsny (1 porcja) 
złożony z: 
- 2 rodzaje dań 
bezmięsnych do wyboru 
przez Zamawiającego z 3 
propozycji (dania 
wegetariańskie, wegańskie, 
ryby) 
- 2 rodzaje dodatku 
skrobiowego do wyboru 
przez Zamawiającego 
spośród: 
ziemniaki gotowane, lub 
ziemniaki opiekane, lub 
makaron, lub ryż, lub kasza 
- dodatek warzywny 2 
rodzaje dodatku do wyboru 
przez Zamawiającego 
spośród: 
warzywa gotowane,            
lub warzywa grillowane,    
lub sałatki, lub surówki,     
lub sałaty 

dla 1000 osób 
 
1 porcja - min. 150 
g wybranego 
rodzaju dania 
mięsnego  
+ 
1 porcja - min 150 
g wybranego 
rodzaju dodatku 
skrobiowego  
+ 
1 porcja - min 150 
g wybranego 
rodzaju dodatku 
warzywnego 

  

  

RAZEM   
  

 

Zamawiający zastrzega, że może nie skorzystać z zamówienia w wymiarze nie większym niż 20% liczby 

poszczególnych usług oszacowanych w formularzu cenowym w przypadku niewykorzystania kwoty            

w całości, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem 

Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie z tytułu faktycznie 

wykonanej części Przedmiotu Umowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 

1. Zapoznaliśmy się ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) i nie wnosimy 

w tym zakresie zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że informacje zawarte w istotnych postanowieniach Umowy zostały przez nas 

zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

4. Oświadczamy, że osobą, która będzie pełniła funkcję koordynatora przy realizacji Umowy na 

świadczenie Usług Cateringowych tj. osoby, która będzie wyznaczona do kontaktu i obsługi 

Zamawiającego przy zlecaniu Usług Cateringowych będzie: ………………………... (imię i 

nazwisko koordynatora). 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

6. Ofertę składamy na………….2 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.  

  

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

          (miejscowość, data)         (czytelny podpis Wykonawcy) 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ……….………………………..   2. ………………………………… 

3. …………………………………   4. ………………………………… 

5. ………………………………….   6. ………………………………… 

 

 

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosowane do art. 13 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie 

treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie 

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1). 
2 Należy wpisać łączna ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi w Ogłoszeniu 
3 Należy wymienić wszystkie dokumenty załączone do oferty 


