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                                                                                           Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu 

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

(firmowa pieczątka Oferenta)       

                                                                                         Zamawiający: 

                                                                                         Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

                                                                                         03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 

  

Nazwa i siedziba Wykonawcy : 

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

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

NIP.......................................... REGON ...................................... 

PESEL………………….…......... 

TEL. ..................................FAX .............................e-mail: ........................................................... 

osoba do kontaktu + tel., fax., e-mail:  

………………………………………………………………. 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Oferowana cena zestawów obiadowych, przy założeniu następującej gramatury poszczególnych  

składników dania: 

mięso/ryba                                            150 g  

ziemniaki/ kasza/makaron/ryż              200g 

surówka/ gotowane danie warzywne    100g 

pierogi, naleśniki                                   350g 

zupa                                                       350 ml 

Oferowana cena zestawów obiadowych  

Lp.  

Składniki zestawu obiadowego 

 

 

Cena brutto 

 za zestaw* 

 

W tym cena 

brutto  zupy 

   1. Zupa Danie mięsne   

   2. Zupa Danie bezmięsne   

   3. Łączna wartość oferowanych dań (suma cen pkt 1-2)   

 

(*) nie wyższa niż 15,00 złotych brutto za zestaw obiadowy z daniem mięsnym oraz 13,00 złotych brutto za zestaw 

obiadowy  z daniem bezmięsnym 
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   2.Wykaz prowadzonych przez Oferenta bufetów/ zakładów gastronomicznych 

Lp. Nazwa i adres jednostki, w 

której była prowadzona 

usługa* 

Opis i miejsce (adres) 

wykonywania usługi 

         Czas realizacji 

Od 

dzień/miesiąc/rok 

Do 

dzień/miesiąc/rok 

1.  
    

2.  
 

 

   

3.  
 

 

   

     * prosimy o załączenie referencji 

Przykładowe zestawy   obiadowe (zupa, drugie danie) w cenie nie wyższej niż zaoferowana w   

ust.1 i zgodnie z założeniami gramatury składników)  

      

Lp Zestaw I -  mięsny Zestawa II - bezmięsne 

1. 

 

Zupa……………………………………….. 

Drugie danie ……………………………… 

…………………………………………….. 

 

Zupa……………………………………….. 

Drugie danie ……………………………… 

…………………………………………….. 

2. 

 

Zupa……………………………………….. 

Drugie danie ……………………………… 

…………………………………………….. 

 

Zupa……………………………………….. 

Drugie danie ……………………………… 

…………………………………………….. 

3. 

 

Zupa……………………………………….. 

Drugie danie ……………………………… 

…………………………………………….. 

 

Zupa……………………………………….. 

Drugie danie ……………………………… 

…………………………………………….. 

4. 

 

Zupa……………………………………….. 

Drugie danie ……………………………… 

…………………………………………….. 

 

Zupa……………………………………….. 

Drugie danie ……………………………… 

…………………………………………….. 

5. 

 

Zupa……………………………………….. 

Drugie danie ……………………………… 

…………………………………………….. 

 

Zupa……………………………………….. 

Drugie danie ……………………………… 

…………………………………………….. 

 

        3.   Krótki opis dotychczasowej działalności Oferenta w zakresie usług gastronomicznych  

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem na prowadzenie bufetu wraz z załącznikami 

i oferuję realizację zamówienia wg zasad i na warunkach w nim określonych.  

5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu 

terminu składania ofert. 

6. Zwrot wadium proszę dokonać na następujący rachunek bankowy: 

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

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1)  aktualny odpis z właściwego rejestru/zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta) 

       2)  oświadczenie – zał. Nr 2 do Regulaminu konkursu 

       3)  koncepcja przyszłego wykorzystania przedmiotu najmu 

        4)  dowód wpłaty wadium (kopia) 

 

       ..................................dnia................2018  r.  

 

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

                                                                                                         data i podpis osoby/osób upoważnionych  

                                                                                                                    do reprezentowania Oferenta  

 

 

 

 

 


