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OFERTA 

Zapraszamy do składania ofert na organizację „Przerwy kawowej” dla uczestników szkoleń w ramach projektu  
„Aktywna integracja drogą do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  
w ramach Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: RPSW 09.01.00 
Aktywna Integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.  
 
Zamawiający:  

College Medyczny Adrian Lipa 

ul. Wesoła 19/3 

25-305 Kielce 

NIP 959 143 33 61 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Przygotowanie poczęstunku w formie „Przerwy kawowej”  

- 60 spotkań, każde dla 10 osób = 600 osobodni. 

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć : 

-  termosy z gorącą wodą (po jednym na każde szkolenie) 

- kawa 

- herbata 

- trzy rodzaje ciastek 

- mleko/śmietanka do kawy 

- cukier 

- cytryna 

- woda niegazowana i gazowana (butelka 0,5 l) 

- plastikowe kubeczki do gorących i zimnych napoi, plastikowe łyżeczki, serwetki, itp. 

 

Termin realizacji zamówienia:  

Rozpoczęcie – czerwiec 2018 r. 
Zakończenie – grudzień 2018 r. 

 
Miejsce wykonywania usługi:  

COLLEGE MEDYCZNY ADRIAN LIPA ul. Wesoła 19/3 25-305 Kielce 

 

Zakres przedmiotowy zamówienia:  

Wykonawca Zobowiązany jest do zatrudnienia, co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej, bezrobotnej 

lub młodocianej w celu przygotowania zawodowego, które będą realizowały przedmiot zamówienia 

 

Składanie ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie firmy College Medyczny ul. Wesoła 19/6  

Termin składania ofert upływa: 21.06.2018 r. 

 

Wymagane dokumenty 

Formularz ofertowy według załączonego wzoru (zał. nr 1) 
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Załącznik nr 1 

 
 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 
 
 

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………….……..……….... 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 

Telefon/e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Składam ofertę: 

Cena organizacji przerwy 

kawowej dla 1 osoby 

 

 

………………………………….. PLN brutto  

(słownie: ……………………………………………………………………..) 

 

 

 

 

……………..……..…….……..…………………… 

          Data, pieczątka, podpis 
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