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FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

TERMIN REALIZACJI  20.12.2019 r.  

MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI Poznań, okolice Auli UAM 

Ilość osób / charakter eventu 150 osób / spotkanie wigilijne 

Wymagane menu  

I Ryby 150 osób 

 Ryba smażona: Karp saute 
 Dorsz panierowany 
 Dorsz w galarecie 
 Pstrąg w galarecie 
 Łosoś w galarecie 
 Ryba po grecku 
 Śledź w śmietanie 
 Śledź z wiśniami 

100 porcji (120 g / na osobę) 
50 porcji (130g/ na osobę) 
60 porcji  (100g / na osobę) 
60 porcji  (100g / na osobę) 
40 porcji  (100g / na osobę) 
50 porcji (100 gr / na osobę) 
50 porcji (75g/ na osobę) 
60 porcji (75g/ na osobę) 

II Sałatki i inne dania 150 osób  

 Barszcz z uszkami  
 Zupa grzybowa 
 Koktajl z brokułami 
 Sałatka jarzynowa 
 Sałatka z rukoli, serem feta i grzankami 
 Kapusta z grzybami 
 Pierogi z kapustą i z grzybami 
 Pirogi ruski 
 Tartinki z krewetkami i łososiem 
 Tartinki dekoracyjne 
 Gruszki z żurawiną 

100 porcji (300 ml/ na osobę) 
100 porcji (300 ml/ na osobę) 
60 porcji (100 g / na osobę) 
60 porcji (100g/ na osobę) 
40 porcji (100g/ na osobę) 
150 porcji (100 g / na osobę) 
300 sztuk  
150 sztuk 
80 porcji (50g/ na osobę) 
80 porcji (50g/ na osobę) 
100 porcji 

III Napoje gorące i słodkie  

  Kawa 120 porcji/220 ml 
 Herbata 120 porcji/220 ml 
 śmietanka do kawy 
 cukier 
 sernik 
 makowiec 
 pieczywo różne 
  

80 porcji./10 ml 
110 porcji./5 g 
90 porcji / 80 g 
90 porcji / 80 g 
120 porcji 

IV Napoje zimne  

 soki owocowe 
 pomarańczowy 
 jabłkowy 

 
70 porcji/200 ml 
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 woda mineralna niegazowana 80 porcji/200 ml 

150 porcji/ 200 ml 
 
 
 
 
 
Łączna wartość brutto usługi: …………………………………………………………. 
  
Nazwa Wykonawcy (-ów) .................................................................................................... 

 

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

 

siedziba Wykonawcy (-ów) ...................................................................................................... 

 

adres Wykonawcy (-ów)  ......................................................................................................... 

 

nr tel. i faksu .......................................................................................................................... 

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

(pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych  
 lub upoważnionej przez Wykonawcę) 

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

         (miejscowość, data) 

 


