
LUDOWY KLUB SPORTOWY „ZAMEK”
ul. Plac Wolności 1
 57– 521  Gorzanów
tel. kom: 605331187   fax: 746607423
NIP: 881-13-58-946

Zapytanie ofertowe

Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013  pod nazwą:

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty* na:
wykonanie usługi gastronomicznej w formie obiadokol acji dla 30 osób. 

Oferta powinna zawiera ć cenę jednej obiadokolacji netto, warto ść podatku VAT i cen ę brutto.
ZłoŜona oferta powinna zawierać co najmniej:
• nazwę i adres oferenta,
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
• wartość oferty (netto oraz brutto),
• termin waŜności oferty,

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Termin składania ofert upływa w dniu 06.05.2011r. Godz. 16.00

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. najniŜsza cena 100 %

100 %

Koordynator Projektu
Marek Biernat

Przyjmujący zapytanie ofertowe

data i podpis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budŜetu państwa

„Przekraczamy granice”

e-mail: lkszamek.gorzanow@wp.pl

W związku z realizacją projektu w ramach Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy                   

 ,,Cztery Pory Roku: Gorzanów - Velka Jesenice”, projekt nr PL.3.22/3.3.02/10.01854

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności i dostawy, moŜliwe do 
uzyskania upusty, warunki gwarancji, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, dodatkowe 
funkcje dostawy, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana faksem , drogą elektroniczną opatrzona 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu bądź teŜ odebrana 
osobiście u oferenta.

(pieczęć i podpis osoby reprezentującej 
Wnioskodawcę/pełnomocnika)

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis



Miejscowość, data 

dane Oferenta

LUDOWY KLUB SPORTOWY „ZAMEK”
ul. Plac Wolności 1
 57– 521  Gorzanów

OFERTA

Na wykonanie usługi gastronomicznej w formie obiado kolacji dla 30 osób. 

nazwa usługi cena netto [zł.] cena brutto [zł.]

obiadokolacja 1

Przyjmujący  ofertę

(pieczęć i podpis osoby reprezentującej Oferentadata i podpis

jednostka 
[osoba] Vat [%]



 projektu w ramach Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy                   


