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ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

                          (miejscowość i data) 

…………………………………………………   
  (Nazwa i adres Oferenta)            

 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”, ul. Sikorskiego 12/42, 23-400 Biłgoraj 

Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Jagiellońska 5, 23-200 Kraśnik 

(Nazwa i adres Zamawiającego) 

 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację warsztatów kulinarnych                

w ramach projektu współpracy  pt. „ZASMAKUJ W TRADYCJI”  oferujemy realizację 

usługi opisanej w zapytaniu ofertowym zgodnie z poniższym:  

 

 Wypełnia oferent 

Warsztatów (należy podać liczbę 

spotkań/warsztatów nie mniej niż 7) 

 

Godzin warsztatów  (liczba warsztatów x 4 

godziny) 

 

Koszt (brutto)  przeprowadzenia 1 godziny 

warsztatów  

 

Koszt (brutto) przeprowadzenia  

spotkania/warsztatów łącznie  

 

W tym koszt (brutto) materiałów i 

produktów (należy podać wysokość 

kosztów planowanych do poniesienia na 

produkty i materiały potrzebne do 

realizacji oferowanej liczby warsztatów).  

 

 

 

I. W ramach realizacji zlecenia zobowiązujemy się do:  
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1. Realizacji warsztatów w terminie i miejscu zgodnie z harmonogramem 

przedstawionym przez Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed realizacją 

warsztatów wg. programu dołączonego do niniejszej oferty.  

2. Realizacji  programu warsztatów z uwzględnieniem  prezentacji   wytwarzania          

2 potraw. 

3. Zapewnienia 2 osób  realizujących warsztaty posiadających 

kwalifikacje/doświadczenie zgodnie z referencjami dołączonymi do niniejszej 

oferty.  

4. Zorganizowania co najmniej 15 stanowisk pracy dla uczestników warsztatów 

odpowiednio wyposażonych  w materiały i produkty niezbędne do realizacji 

programu warsztatów (sporządzenie potraw kulinarnych). 

5. Zapewnienie produktów, sprzętu  niezbędnego do realizacji  pokazów we własnym 

zakresie oraz ich transport na miejsce realizacji 

 

II. Ponadto oświadczamy, że: 

 

1. Osoby realizujące warsztaty legitymują się kwalifikacjami/ doświadczeniem w   realizacji 

tego typu usług poświadczonymi w dołączonych do niniejszej oferty referencjach.  

2. Posiadamy doświadczenie w  realizacji tego typu zleceń (przeprowadzenie warsztatów           

lub pokazów lub szkoleń kulinarnych  z uwzględnieniem zagadnień dot. produktów 

tradycyjnych) udokumentowane w dołączonych do niniejszej oferty referencjach.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, przyjmujemy warunki                    

w nim zawarte i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu 

ofertowym. 

5. Oświadczamy, iż sytuacja finansowa Wykonawcy umożliwia wykonanie niniejszego 

zamówienia zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego. 

6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Podpisano 

 

……………………………………………….. 

 (upoważnieni przedstawiciele Oferenta) 

 


