
OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na
OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ IMPREZY MASOWEJ W OŁAWIE

pn. „DNI KOGUTA” 
w dniach 20-21 czerwiec 2020r. w Oławie

Dane oferenta:

Nazwa firmy.......................................................................................................

Adres firmy:.......................................................................................................

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

tel.............................................., adres e-mail...................................................

1. Za przyznanie nam wyłączności oferujemy 

cenę: ........................................................... zł brutto 

(słownie: ...............................................................................................................

..............................................................................................................................)

2. W przypadku przyznania nam wyłączności zobowiązujemy się do wniesienia
kaucji  w terminie 7 dni od daty zawiadomienia nas o wyborze naszej oferty,
przed zawarciem umowy oraz zapłacenia  całości ceny za wyłączność obsługi
gastronomicznej na rachunek bankowy Organizatora w terminie wyznaczonym
w podpisanej umowie.

3. Urządzenia do obsługi gastronomii będą wymagały :

I stanowisko

moc prądu i ilość przyłączy  ..........................

rodzaj wtyczek ............................................................................................

inne (do uzgodnienia) .................................................................................

co zapewni przyłącze na :
          ........ szt. urządzeń grillowych/rożen

........ szt. punktów sprzedaży gofrów

........ szt. punktów sprzedaży waty cukrowej

........ szt. punktów sprzedaży pop cornu
          ........ szt. punktów sprzedaży lodów

........ szt. punktów sprzedaży fast foodów
 ......... szt. innych punktów sprzedaży (wymienić jakich)..........................
....................................................................................................................



II stanowisko

moc prądu i ilość przyłączy  ..........................

rodzaj wtyczek ............................................................................................

inne (do uzgodnienia) .................................................................................

co zapewni przyłącze na :
          ........ szt. urządzeń grillowych/rożen

........ szt. punktów sprzedaży gofrów

........ szt. punktów sprzedaży waty cukrowej

........ szt. punktów sprzedaży pop cornu
          ........ szt. punktów sprzedaży lodów

........ szt. punktów sprzedaży fast foodów
 ......... szt. innych punktów sprzedaży (wymienić jakich)..........................
....................................................................................................................

4. Integralną częścią oferty są załączniki:
a) Menu i szczegółowy asortyment
b) Udokumentowane doświadczenie w organizacji cateringu na imprezach 

masowych
c) Referencje
d) Zdjęcia
e) inne .........................

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy
się za związanych wszystkimi warunkami w nim zawartymi.

6. Oświadczamy, że byliśmy na wizji lokalnej w dniu .................................

7. Oświadczamy,  że  w  wypadku  uznania  naszej  oferty  za  najkorzystniejszą
przystąpimy do podpisania  umowy w miejscu i  czasie  wyznaczonym przez
Organizatora

Data......................... Podpis i pieczęć firmowa........................................................


