
 

           Załącznik nr 5 

 

 

Formularz Oferty 

 
 
 

 

 
 

 

pieczęć Wykonawcy / Wykonawcy Pełnomocnika 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

1. Nazwa i adres Wykonawcy:  

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

.......................................................................................................................................................  
(w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców wskazując również Pełnomocnika) 

2. Adres korespondencyjny: .............................................................................................................  

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

3. Nr telefonu/faksu: .........................................................................................................................  

e-mail: ..........................................................................................................................................  

 

 

O F E R T A  

dla:  Telewizji Polskiej S.A. Ośrodek Administracji Dział Utrzymania Obiektów 

  ul. J. P. Woronicza 17, 00 – 999 Warszawa 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału i złożenia oferty w konkursie na wynajem lokalu i 

prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku „F-1” Telewizji Polskiej S.A. przy ul. 

Woronicza 17 w Warszawie , składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości 

wszystkie warunki zawarte w „Regulaminie Konkursu” 

1. Oferuję wynajem lokalu na prowadzenie działalności gastronomicznej za cenę…..zł 

(słownie:…………………………………………………zł.) za 1m² powierzchni.  

Miesięczna wartość czynszu (za 388,2 m²) netto wynosi: ................................................zł. 

(słownie:................................................................................................................................zł) 

Miesięczna wartość czynszu (za 388,2 m²) brutto wynosi: …………………………zł. 

(słownie:……………………………………………………………………………………zł) 

 

2.   Proponowane ceny brutto zestawów obiadowych przy założeniu, że poszczególne składniki 

dań obiadowych mają następującą gramaturę: 

 

mięso/ryba    -  150-170 g 

   ziemniaki/ryż/kasza/makaron -  200 g 

   surówka/gotowane warzywa -  100 g 

   pierogi, naleśniki, pasty  -  350 g 
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Lp. Składniki dania Cena 

- 1. 2. 3. 4. 5 

1 Kotlet schabowy Ziemniaki/ 

ryż/kasza/ 

makaron 

Surówka/ 

gotowane 

warzywa 

Kompot  

2. Kotlet de volaille j.w. j.w. j.w.  

3. Dorsz smażony j.w. j.w. j.w.  

4. Karkówka pieczona j.w. j.w. j.w.  

5. Kotlet mielony j.w. j.w. j.w.  

6. Filet z piersi kurczaka j.w. j.w. j.w.  

7. Zrazy w sosie własnym j.w. j.w. j.w.  

8. Spaghetti bolognese j.w. j.w. j.w.  

9. Pierogi z serem - - j.w.  

10. Naleśniki z jabłkami 

i cynamonem (2-3 szt.) 

- - j.w.  

11. Kawa (0,25 l) x x x  

12. Herbata (0.25l) x x x  

13. Drożdżówka (110g) x x x  

14. Suma - - -  

 

 
 

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy, który jest integralną częścią 

postępowania konkursowego i akceptuję go bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim przez 

Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.  

4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do wniesienia kaucji 

zabezpieczającej realizację zamówienia w sposób określony w „Regulaminie Konkursu”. 

   

 

....................................................................... 
(podpis osoby  upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy) 

 

 
……………………………………………. 

(miejscowość i data) 

.…………..………….…………………………………..…. 
(Data i  podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy)** 

 
** – w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy  

 

 

 


