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Załącznik nr 1 
 
 

……………………………………… 
                 miejsce i data 
 
……………………………………. 
(pieczęć adresowa wykonawcy) 
 
Adres mailowy ……………………………… 
 
Telefon ………………................................. 
 
Osoba kontaktowa ………………………… 

 
 

OFERTA 
 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na przyznanie wyłączności w zakresie 
obsługi gastronomicznej podczas XXVIII DNI ŚMIGLA 

Śmigiel 24-26 maja 2019 r. 
opublikowane na stronie internetowej www.ck-smigiel.pl oraz www.bip.smigiel.pl 

 
1. Oferujemy za przyznanie nam wyłączności w zakresie obsługi gastronomicznej cenę: 

brutto ……………………………………………………………………… 
słownie …………………………………………………………………… 
w tym należny podatek VAT 

 
2. Lista produktów lub usług: 

L.p. ASORTYMENT OFEROWANY 
Wpisać TAK lub 
NIE (uzupełnia 

oferent) 
Punktacja (uzupełnia CK) 

1. potrawy z grilla (np. kiełbasa, 
szaszłyki, steki itp.), 

  

2. potrawy z rożna (np. kurczak), 
 

  

3. potrawy typu fast-food (np. hot-
dogi, hamburgery, zapiekanki 
itp.,) 

  

4. gofry 
 

  

5. lody 
 

  

6. słodycze (np. ciastka, cukierki, 
żelki) 

  

7. wędliny 
 

  

8. wyroby garmażeryjne 
 

  

9. sery 
 

  

10. potrawy serwowane na gorąco 
(np. bigos, zupy, golonki, 
żeberka) 

  

11. piwo wyłącznie w kubkach 
plastikowych 
 

  

12. napoje zimne bezalkoholowe 
 

  

13. napoje gorące (np. kawa, 
herbata) 
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14. wata cukrowa 
 

  

15. popcorn 
 

  

 
3. Lista produktów nie ujętych w powyższej tabeli: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Wymagana powierzchnia wynosi - ………..…..….m2 
 
5. W przypadku przyznania nam wyłączności zobowiązujemy się w terminie 7 dni od 

podpisania umowy do wpłacenia całości kwoty w kasie lub na rachunek bankowy Centrum 
Kultury w Śmiglu. 

6. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w ogłoszeniu. 
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i uznajemy się za związanych 

wszystkimi warunkami w nim zawartymi. 
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie mamy co do niej zastrzeżeń. 
9. W ramach oferty zobowiązuję się zapewnić 400 miejsc siedzących przy 

zadaszonych stołach biesiadnych, minimum 7 stanowisk rollbarów oraz 
zabezpieczenia prądu do obsługi stoisk w przypadku przyznania nam wyłączności. 

10. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą przystąpimy 
do podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Centrum Kultury  w Śmiglu. 

 
 
 

…………………………………………… 
     podpis upoważnianego przedstawiciela 


