
 
 

 
 

 

Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 

Pieczęć firmowa 

 

 

 

Dane Oferenta: 

Nazwa firmy……………………………………………………………………………………………….. 

Adres:.............................................................................................. 

Tel./faks:.......................................................................................... 

NIP:................................................................................................. 

REGON:............................................................................................  

E-mail:............................................................................................. 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego, „Catering” dołączamy wykaz cen na dania oraz zupy: 

Oferta cateringowa dla Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo 

 

1. Zupa warzywna z mięsem lub bez 350ml     ……… 

2. Rosół z makaronem/ryżem        ……… 

3.  Barszcz ukraiński         ………. 

4. Zupa pomidorowa z ryżem/makaronem z wkładką mięsną  ………. 

5. Zupa krem z brokułów       ……… 

6.  Zupa krupnik z wkładka mięsną      ……… 

7. Naleśniki z dżemem/serem mała porcja    …….. 

8. Naleśniki z dżemem/serem duża porcja    ……… 

9. Filet z kurczaka z ziemniakami mała porcja (ok. 300g)   ………. 

10. Filet z kurczaka z ziemniakami duża porcja (ok. 500g)   ………. 



 
 

 
 

11. Ryba z ziemniakami mała porcja      ……… 

12. Ryba z ziemniakami duża porcja      ……… 

13. Gulasz z ziemniakami/kaszą mała porcja     ………… 

14. Gulasz z ziemniakami/kaszą duża porcja    ………… 

15. Pulpety mięsne z ziemniakami w sosie koperkowym mała porcja   ………. 

16. Pulpety mięsne z ziemniakami w sosie koperkowym duża porcja   ………. 

17. Pierogi (różne smaki) z okrasą cebulka/boczek duża porcja (12szt) ………. 

18. Pierogi (różne smaki) z okrasą cebulka/boczek mała porcja (7szt) ………. 

19. Kotlet mielony z ziemniakami mała porcja    ………. 

20.        Kotlet mielony z ziemniakami duża porcja       ……… 

21. Tagiatelle carbonara       ………. 

22. Pizza Margarita 24cm       ………. 

23. Pizza Margarita 32cm       ………. 

24. Spaghetti bolognese mała porcja     ………. 

25. Spaghetti bolognese duża porcja      ……… 

26. Pieczeń z indyka w sosie, kluski śląskie mała porcja        ……….. 

27. Pieczeń z indyka w sosie, kluski śląskie duża porcja      ……….. 

28. Warzywa gotowane np.  buraczki, marchewka z groszkiem,  

              marchewka, brokuły           ……….. 

29.  Warzywa surówki np. mizeria ze śmietana, surówka z marchewki,  

              surówka z kapusty pekińskiej, sałata zielona          ..…….. 

30. Kopytka serowe z masłem i cukrem mała porcja       ………. 

31. Kopytka serowe z masłem i cukrem duża porcja       ………. 

32. Makaron z kurczakiem i szpinakiem mała porcja     ……… 

33. Makaron z kurczakiem i szpinakiem duża porcja    ……… 

34. Lasagne z mięsem mała porcja       ..……. 

35. Lasagne z mięsem duża porcja        …….. 



 
 

 
 

Łączna suma brutto za produkty …………… 

Słownie………………………………………………….................................................... 

(Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym podatek VAT w 

ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia). 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

2. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

Akceptujemy: 

1. termin płatności faktury przez Zamawiającego to 14 dni licząc od dnia dostarczenia poprawnie 

wystawionego dokumentu. 

 

 Data oraz podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych do występowania 

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. 

 

 


