
1 b. Usługa cateringowa w obiekcie Targów Kielce

Dane Oferenta:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Osoba do kontaktu:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

na usługę cateringową - BANKIET 2018 w obiektach TK

Targi: ………………..

Termin: …………………………….. 2018 r. 

Obiekt: Centrum Kongresowe Targów Kielce, obiekty TK w tym hale wystawiennicze

Godziny: ok 19.00-1.00 (orientacyjnie)

Ilość osób: poniżej 200 (> 100 os.) / powyżej 200 (max 400 os.)

Konsumpcja : gorące - min. 610 g/os., zakąski - min. 250 g/os., sałatki - 100 g/os., ciasta - 100 g/os.

Napoje : gorące - b. o., piwo - 0,3 l/os.

Forma  - bufety + stoły zasiadane okrągłe.

Lp. Nazwa potrawy gram. j.m.

ilość 

porcji 

dla 

200 

osób

cena za 

porcję poniżej 

200 osób (> 

100 os.)

cena za 

porcję 

powyżej 200 

osób (max 

400 os.)

Bufet z daniami gorącymi:

1. g

2. g

3. g

4. g

5. g

6. g

7. g

Dodatki:

1. g

Bufet z zimnymi przekąskami: 

Własne, autorskie menu

Oczekiwana gramatura:

Menu własne

Należy podać ceny jednostkowe za porcję, w przypadku obsługi imprez do 200 osób (min. 100 osób)                                        

i powyżej 200 osób (max 400 osób).

Wartość za usługę obliczana wg stawki za 1 os. (do 200 os.; pow. 200 os.) propolcjolanie                                                                     

do zamówionej ilości osób.



1. g

2. g

3. g

4. g

5. g

6. g

7. g

8. g

9. g

Sałatki:

1. g

2. g

3. g

4. g

Desery: 

1. Wybór ciast domowych i babeczek w papilotkach  100 g 200

Napoje:

1. 

Kawa serwowana z ekspresu, wybór 

herbat,  dodatki: cukier biały i 

brązowy, mleko, cytrusy
200

2. Piwo Tyskie 300 ml 200

TK: owoce, napoje zimne, alkohole: wino, wódka

W cenie uwględniono min.:

1. Stoły okrągłe lub inne dla Gości, zastawa stołowa niezbędna do konsumpcji, nakrycie stołów

2. Dekoracje ze świeżych kwiatów na każdy stół okrągły i na każdy bufet

3. Obsługę kelnerską (minimum 1 kelner na 25 osób)

Oferta cenowa ważna na cały rok 2018

PLN 23% Vat

b. o.

w tym k.j. netto

Usługa cateringowa - koszt jednostkowy brutto / osobę

PLN 8% Vat



Należy podać ceny jednostkowe za porcję, w przypadku obsługi imprez do 200 osób (min. 100 osób)                                        

i powyżej 200 osób (max 400 osób).

Wartość za usługę obliczana wg stawki za 1 os. (do 200 os.; pow. 200 os.) propolcjolanie                                                                     

do zamówionej ilości osób.


