
 

  

 
 

Choszczno, dnia ……………………………… 

 

Zespół Szkół Nr 2 

im. Noblistów Polskich w Choszcznie 

ul. Polna 5 

73-200 Choszczno 

 

Rozeznanie cenowe na dostarczenie wyżywienia 

W związku z realizacją w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie projektu „Nowe 

Kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja” proszę o przedstawienie oferty 

cenowej na wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu wyżywienia dla uczestników  

w/w projektu. Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem ofertowym znajduje się  

w załączniku. Oferty należy dostarczyć osobiście lub mailowo do sekretariatu Zespołu Szkół 

Nr 2 w Choszcznie, ul. Polna 5, tel. 957652539, mail zs2projekty@o2.pl  do dnia 15 marca 

2019r. 
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Załącznik 

Oferta cenowa na wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu wyżywienia dla uczestników 

projektu „Nowe Kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja” 

1. Kurs spawacza – wyżywienie dla 2 grup sześcioosobowych na 20 spotkań (40 

spotkań):  

Wyżywienie dla 1 osoby: minimum 1 kanapka (bułka z wędliną lub serem  

i warzywami) i 1 bułka słodka, napój lub woda (500 ml), owoc. 

 Dodatkowo dla grupy: kawa i herbata, ciastka.  

Cena dla 1 grupy na 1 spotkanie wynosi …………………………………….. zł brutto. 

2. A) Kurs obsługi programu sprzedażowo-magazynowego Subiekt GT – wyżywienie 

dla 3 grup dwunastoosobowych na 6 spotkań (18 spotkań) 

Wyżywienie dla 1 osoby: minimum 1 kanapka (bułka z wędliną lub serem  

i warzywami) lub 1 bułka słodka, napój lub woda (500 ml), owoc.  

Dodatkowo dla grupy: kawa i herbata, ciastka. 

Cena dla 1 grupy na 1 spotkanie wynosi …………………………………….. zł brutto. 

B) Kurs obsługi kas fiskalnych – wyżywienie dla 6 grup sześcioosobowych na 6 

spotkań (36 spotkań)  

Wyżywienie dla 1 osoby: minimum 1 kanapka (bułka z wędliną lub serem  

i warzywami) lub 1 bułka słodka, napój lub woda (500 ml), owoc.  

Dodatkowo dla grupy: kawa i herbata, ciastka. 

 Cena dla 1 grupy na 1 spotkanie wynosi …………………………………….. zł brutto. 

3. Kurs obsługi wózków jezdniowych  – wyżywienie dla 4 grup dziesięcioosobowych na 

13 spotkań (52 spotkania):  

Wyżywienie dla 1 osoby: minimum 1 kanapka (bułka z wędliną lub serem  

i warzywami) i 1 bułka słodka, napój lub woda (500 ml), owoc.  

Dodatkowo dla grupy: kawa i herbata, ciastka. 

Cena dla 1 grupy na 1 spotkanie wynosi …………………………………….. zł brutto. 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie, ul. Polna 5, 

według harmonogramu zajęć, który zostanie podany do wiadomości Wykonawcy. 

Łączna wartość zamówienia wynosi ………………………………………….…….  zł brutto 


