Załącznik nr 2
Formularz ofertowy

Formularz ofertowy
Zamawiający:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
Oferent:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Oferenta)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres Oferenta)

…………………………………..……

……………………………..…..……………………..

(nr telefonu)

(e-mail)

Nawiązując do zapytania
o udzielenie zamówienia na:

ofertowego

nr

1

z

dn.

………………....

r.,

ubiegając

się

świadczenie usług cateringowych na potrzeby
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Oświadczamy, iż:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) oraz zobowiązujemy się
zrealizować zlecenia zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji oraz zgodnie ze złożoną przez nas
ofertą.
2. Zapoznaliśmy się z wzorem umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru naszej oferty,
zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w terminie określonym przez
Zamawiającego.

3.

Nasza oferta cenowa wygląda następująco:

Lp.

Rodzaj
cateringu

1.

Poczęstunek

2.

Przerwa kawowa

3.

Przerwa kawowa
rozszerzona

4.

Śniadania
biznesowe

5.

Grill

6.

Lunch

7.

Lunch VIP

8.

Catering
świąteczny

9.

Kolacja

Szczegóły
kanapki, owoce, ciasta
kawa, herbata, napoje zimne (soki,
woda), ciastka
kawa, herbata, napoje zimne (soki,
woda), ciastka, kanapki/tartinki,
owoce, desery (np. musy owocowe,
ciasta, babeczki i inne)
kawa, herbata, napoje zimne (soki,
woda),
jedzenie
śniadaniowe
(kanapki lub świeże pieczywo i
dodatki do pieczywa typu masło,
wędlina, ser, pomidor, ogórek itp. +
ciepły
posiłek,
np.
świeżo
przygotowywana
jajecznica),
croissanty, dżem
kawa herbata, napoje zimne (soki,
woda), mięso i dodatki grillowe (m.
in. ziemniaki grillowane, warzywa
grillowane, surówki itp.) oraz sosy,
musztarda itp. + desery
kawa, herbata, napoje zimne (soki,
woda), przystawki typu finger food,
pierwsze danie – zupy (dwie do
wyboru), dwa/trzy drugie dania do
wyboru (m.in. mięso drobiowe +
mięso inne), dodatki (m.in. surówki,
warzywa gotowane, ryż, ziemniaki
opiekane), desery
kawa, herbata, napoje zimne (soki,
woda), przystawki, pierwsze danie –
zupy (dwie do wyboru), dwa/trzy
drugie dania do wyboru (m. in. Mięso
drobiowe + mięso inne), dodatki (m.
in. surówki, warzywa gotowane,
ziemniaki opiekane, ryż), desery
potrawy wigilijne
kawa, herbata, napoje zimne (soki,
woda), przystawki, uroczysta kolacja
na ciepło – min trzy potrawy na,
desery (3 rodzaje)

Liczba
osób
10-250
10-250

Cena netto za 1 osobę
……………
słownie:
……………
słownie:

10-250

……………
słownie:

10-250

……………
słownie:

50-250

……………
słownie:

10-250

……………
słownie:

5-30

……………
słownie:

90

……………
słownie:

150 - 250

SUMA wyliczona wg wzoru (suma cen netto od poz. 1 do poz. 9 dzielona
przez ilość pozycji, czyli 9)

……………
słownie:
……………
słownie:
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Dodatkowy koszt (jeśli jest) związany z zapewnieniem:

Lp:

Zapewniamy:

Cena netto za 1 szt.

1.
stoły koktajlowe
2.
stoły okrągłe zasiadane (10 lub 12-osobowe)
3.
krzesła do stołów okrągłych zasiadanych
4.
obrusy i pokrowce na krzesła (białe)
5.
obrusy i pokrowce na krzesła (czarne)
6.
obrusy i pokrowce na krzesła (w innym kolorze niż biały i czarny)
7.
dekoracje na stoły
8.
parawany
9.
namioty zewnętrzne typu turek (5x5 m)
W przypadku niemożliwości zapewnienia, któregokolwiek z powyższych elementów, proszę o umieszczenie takiej
adnotacji.
4. Termin ważności oferty: 30 dni.
5. Akceptujemy terminy płatności faktur VAT za wykonane usługi objęte zamówieniem – po wykonaniu usługi,
14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.
6. Do oferty dołączam/dołączamy następujące dokumenty:
1) oświadczenie wg Załącznika nr 6 do Zapytania ofertowego o spełnianiu warunków podstawowych
umożliwiających ubieganie się o zamówienie,
2) aktualny na dzień sporządzenia oferty odpis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG stwierdzający status
prawny Oferenta, miejsce rejestracji i zakres prowadzonej działalności oraz potwierdzenie o byciu czynnym
podatnikiem VAT,
3) zaakceptowany i podpisany na wszystkich stronach przez osoby upoważnione do reprezentowania
Oferenta wzór umowy na wykonanie zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania
ofertowego,
4) oświadczenie zapoznania się z klauzulą o ochronie danych osobowych (Załącznik nr 4),
5) listę należycie zrealizowanych usług cateringowych (Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego),
6) kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
do kwoty min. 150 000 zł.
7) referencje od minimum trzech dotychczasowych klientów,
8) minimum 10 zdjęć przedstawiających realizację usług cateringowych,
9) przykładowe menu zgodne ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym.

…………………….…………………………………
( podpisy osób/osoby(*) uprawnionych/uprawnionej(*)
do występowania w imieniu Oferenta )

…………………….., dnia ………………………..2021 r.
(miejscowość)
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