
Załącznik nr 1 

 
 

Oferta Wykonawcy 
 

 

Nazwa i siedziba oferenta ........................................................................ 

 

..................................................................................................................... 

 

 skierowana do: 

 

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Jana Pawła II 

Kołobrzeg ul. Arciszewskiego 20 
 

Nawiązując do ogłoszenia opublikowanego w dniu 20 czerwca 2011 r. na stronie 

internetowej  szkoły : www.sp5.kolobrzeg.pl  jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego  zapraszającego do wzięcia udziału w konkursie na dzierżawę kuchni, wraz z 

wyposażeniem, przygotowaniem  i wydawaniem posiłków dla uczniów i pracowników  Szkoły 

Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu, z 

możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla osób trzecich,  w oparciu o Regulamin 

konkursu 

 

oferujemy: 

 

1. Dzierżawę od Zamawiającego kuchni z jej wyposażeniem wraz z  przynależnymi do 

kuchni pomieszczeniami. 

2. Przygotowywanie i wydawanie  obiadów dla uczniów i pracowników 

Zamawiającego oraz osób  trzecich. 

3. Wynagrodzenie umowne za przedmiot zamówienia za dzierżawę i poszczególne 

usługi, plus podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów, w 

następujących kwotach za jeden miesiąc, w tym: 

 

a. czynsz za dzierżawę kuchni i przynależnych do niej pomieszczeń ...................... zł. 

/słownie: ..................................................................... zł/ plus podatek VAT, 

b. czynsz za dzierżawę urządzeń, sprzętu i wyposażenia kuchni ............................. zł. 

/słownie: .......................................................................zł/plus podatek VAT, 

c. cena 1 obiadu ...................... zł./słownie: .............................................................zł/, 

d. cena wsadu do kotła ............................... zł /słownie............................................zł/  

 

Szczegółową charakterystykę wraz z propozycjami cenowymi ww. działalności 

opisano w załączniku do oferty 

 

4. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od 1 września 2011 r.  

       do dnia 30 czerwca  2014 r.  

5. Zobowiązujemy się, że przygotowywanie posiłków nie będzie powierzone innemu      

Podmiotowi 

6. Informujemy, iż zapoznaliśmy się z warunkami konkursu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

7. Informujemy, że  zatrudniamy ..........osób o kwalifikacjach branży gastronomicznej. 

 

 

http://www.sp5.kolobrzeg.pl/


8. Informujemy, że płatności będą regulowane z rachunku bankowego w ................................ 

      nr ..................................................................................../podać nazwę banku i numer konta/  

9. Oświadczamy, że wzór umowy  stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy  na warunkach umowy,   w miejscu i terminie  wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

10.  Załączamy do oferty  ................. sztuk listów referencyjnych. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1. ....................................................................................., 

 

2. ....................................................................................., 

 

3. ....................................................................................., 

 

4. ....................................................................................., 

 

5. ....................................................................................., 

 

6. ....................................................................................... . 

 

 

 

Miejscowość, data ........................ 

 

 

                                               Podpis 

                          upoważnionego  przedstawiciela  oferenta 

 
 


