
 

  

 

FORMULARZ OFERTOWY  
do zapytania ofertowego nr 1/II/2020/OWES 

 
Dotyczący wyboru Wykonawcy usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu cateringu na 
szkolenia w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020. 
 

………………………………  

(miejscowość, data) 
 

DANE OFERENTA: 
 

Pełna nazwa Oferenta  
 

 

 

Adres 
 

 

 

Tel./fax 
 

 

 

E-mail 
 

 

 

NIP 
 

 

 

Imię i nazwisko osoby do 

kontaktu   
 

 

 

E-mail osoby do kontaktu 
 

 

 

Telefon osoby do kontaktu 
 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację w/w usług w ramach projektu pn.: „Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” przedkładam niniejszą ofertę zgodnie ze 
specyfikacją podaną w treści zapytania: 
 
1. CENA OFERTY: 
 

Lp. Rodzaj szkolenia 

 

Cena jednostkowa brutto 

[zł] 

 

Kwota usługi brutto 

[zł] 

Przykładowe Menu 

1 2 3 4 5 

1. 

Szkolenia wstępne 
dla Grup 
Inicjatywnych (2 
szkolenia x 5 Grup 
Inicjatywnych x 13 
os. = 130 os.) 

−  w formie serwisu 
kawowego i obiadu 

Cena za jednego uczestnika 

……...…, ……… (zł) 

(słownie 
……………………………………………
…………………………………) 

 

Koszt ogólny usługi 
(dla 130 osób) 

……………, ….…….. (zł) 

(słownie 
…………………..……………
……………..…………………) 

 

(Serwis kawowy, obiad 
zgodnie ze 
specyfikacją ) 

…………………………………
………………………………… 

 

 



 

  

  

2. 

Szkolenia otwarte 
dla PES ( 4 dni x 13 
os. = 52 os.) 

− w formie serwisu 

kawowego i obiadu 

Cena za jednego uczestnika 

……...…, ……….….. (zł) 

(słownie 
……………………………………………
…………………………………) 

 

 

Koszt ogólny usługi 
(dla 52 osób) 

……………, ….…….. (zł) 

 (słownie 
…………………..……………
……………..…………………
……….………) 

 

(Serwis kawowy, obiad 
zgodnie ze 
specyfikacją ) 

…………………………………
………………………………… 

 

 

3. 

Szkolenia w ramach 
Szkoły  Liderów 
Przedsiębiorczości 
Społecznej (6 dni x 
13 osób = 78 os.) 

− w formie serwisu 

kawowego i obiadu 

Cena za jednego uczestnika 

……...…, ……….….. (zł) 

(słownie 
……………………………………………
…………………………………) 

 

 

Koszt ogólny usługi 
(dla 78 osób) 

……………, ….…….. (zł) 

(słownie 
…………………..……………
……………..…………………
……….………) 

 

(Serwis kawowy, obiad 
zgodnie ze 
specyfikacją ) 

…………………………………
………………………………… 

 

 

 

CENA OFERTY BRUTTO [zł]: 

[Łączna wartość netto wraz z podatkiem od towarów i usług VAT] 

 

………………………………………………

………………………………………………

………. 

(słownie………………………….………

…….…………………………………………

.…) 

W tym podatek od towarów i usług VAT [zł] 

 

………………………………………………

………………………………………………

………. 

(słownie………………………….………

…….…………………………………………

.…) 

 
 

 
……..…………………….……….………………………………… 

      (miejsce, data, czytelny podpis Oferenta)* 
 
 
 

*Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta. 


