
 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na świadczenie usługi cateringowej obejmującej 

przygotowanie i dostarczenie posiłków oraz zapewnienie serwisu kawowego dla uczestników 

konferencji QuantumSpeedUp organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii 

Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego (ICTQT) w dn. 5-8 grudnia 2022 r. na terenie Kampusu 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

 

 
F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y   

 

1. Zamawiający  

Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, NIP: 584-020-32-39 

 

2. Oferent (pełna nazwa podmiotu / Imię i nazwisko (osoby fizyczne)) 

……………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

Adres, NIP/ PESEL, telefon, e-mail: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..………….. 

…………………………………………………………………………………………………………..………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Osoba do kontaktu (imię nazwisko, telefon, e-mail):  

…………………………………………………………………………………………………………..………….. 

…………………………………………………………………………………………………………..………….. 

 

2. Informacja dotycząca oferty  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej obejmującej 

przygotowanie i dostarczenie posiłków oraz zapewnienie serwisu kawowego dla uczestników 

konferencji QuantumSpeedUp organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Teorii 

Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego (ICTQT) w dn. 5-8 grudnia 2022 r. na terenie 

Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego., składam niniejszą ofertę i oferuję wykonanie przedmiotu 

zamówienia na następujących warunkach: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia dla grupy 80 osób: 
 

# Data Rodzaj usługi cateringowej 
Kwota brutto 

dla 80 osób [PLN] 

Kwota brutto 

na osobę [PLN] 

1 5.12.2022 

(poniedziałek) 

Bufet kawowy w trybie ciągłym, godz. 

16:00 – 22:00 dla 80 osób (zgodnie z 

wykazem z zapytania ofertowego) 

  

2 5.12.2022 

(poniedziałek) 

Kolacja w formie bufetu, godz. 18:30 – 

22:00 dla 80 osób (zgodnie z wykazem 

z zapytania ofertowego) 

  

3 6.12.2022 

(wtorek) 

Bufet kawowy w trybie ciągłym, godz. 

9:30 – 12:30 dla 80 osób (zgodnie z 

wykazem z zapytania ofertowego) 

  

4 6.12.2022 

(wtorek) 

Bufet kawowy w trybie ciągłym, godz. 

16:00 – 19:00 dla 80 osób (zgodnie z 

wykazem z zapytania ofertowego) 

  

5 7.12.2022 

(środa) 

Bufet kawowy w trybie ciągłym, godz. 

9:30 – 12:30 dla 80 osób (zgodnie z 

wykazem z zapytania ofertowego) 

  

6 7.12.2022 

(środa) 

Bufet kawowy w trybie ciągłym, godz. 

16:00 – 19:00 dla 80 osób (zgodnie z 

wykazem z zapytania ofertowego) 

  

7 8.12.2022 

(czwartek) 

Bufet kawowy w trybie ciągłym, godz. 

8:30 – 12:30 dla 80 osób (zgodnie z 

wykazem z zapytania ofertowego) 

  

 

Łączna wartość brutto 

dla grupy 80 osób* 

 

Wartość brutto słownie  
 

Cena netto  

Cena netto słownie  

w tym VAT   

 

Cena podana w formularzu ofertowym zawiera w sobie wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia (*niepotrzebne skreślić): TAK* NIE* 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................             ………….......................................................................................... 
(miejscowość, data)                                                        (podpis osoby/(-ób) uprawnionej do reprezentowania Oferenta) 


