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 Szanowni Państwo,  
 
 
Odpowiadając na otrzymane zapytanie, przedstawiam ofertę organizacji uroczystego 
przyjęcia, który z przyjemnością przygotujemy dla Państwa w Centrum Misji Afrykańskich.  
 
MENU WARIANT   I  120,00 PLN /osoba*  
MENU WARIANT   II 160,00 PLN /osoba*  
MENU WARIANT   III  200,00 PLN /osoba*  
 
*Podana cena dotyczy osoby dorosłej i dzieci powyżej 12 roku życia  
Dzieci w wieku 4-12 lat płacą 50% ceny  
Dzieci w wieku 0-3lat są bezpłatnie  
Dla dzieci oferujemy specjalne menu.  
 
WARUNKI PŁATNOŚCI:  
- Zadatek w wysokości 30%  płatna w momencie podpisania umowy i rezerwacji terminu  

- Dopłata do 50% wartości przyjęcia na 30 dni przed planowaną datą przyjęcia  

- 10 dni przed przyjęciem ustalenie finalnej liczby osób do rozliczenia  

- Pozostała kwota płatna w dniu przyjęcia lub w przeciągu 7 dni od daty wystawienia faktury.  

 
 
Płatność – gotówką, kartą kredytową, przelew 
 
OŚWIADCZENIE STRON:  
Strony oświadczają, że korespondencja wymieniana przez pocztę mailową, traktowana jest 
jako dokument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Nie dotyczy to umów zawieranych przez 
strony.  
 
Ważność oferty 14 dni (opcjonalnie) 
 
Dodatkowo dla Państwa Gości istnieje możliwość wynajmu pokoi hotelowych ze śniadaniem 
w formie bufetu w cenie:  
160  pln za pokój jednoosobowy  
200 pln za pokój dwuosobowy  
 
 
Z poważaniem,  
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MENU WARIANT  
 
I 120,00 PLN /osoba* limit czasu 4 godz. 

1 zupa  
1 mięso  
1 dodatek skrobiowy  
1 dodatek warzywny  
2 przystawki  
napoje/soki 
kawa/herbata 
bufet ciast/3 rodzaje domowego ciasta 

 

II  160,00 PLN /osoba* limit czasu 5 godz. 
2 zupy  
2 mięsa do wyboru (pół na pół) 
2 dodatki skrobiowe  
2 dodatki warzywne  
4 przystawki  
Napoje/soki 
Kawa/herbata 
Bufet ciast/4 rodzaje domowego ciasta 

 
III  

200,00 PLN /osoba* limit czasu 8 godz. 
2 zupy  
2 mięsa do wyboru (pół na pół) 
2 dodatki skrobiowe  
2 dodatki warzywne 
6 przystawek 
Napoje/soki 
Kawa/herbata 
Bufet ciast / min 5 rodzajów ciast 
Owoce  
1 danie regeneracyjne  

 
 

 

 

 

 

 


