
PAKIET PREMIUM od 240 zł/os.| PAKIET LUX od 270 zł/os.

OFERTA
KOMUNIJNA

HOTEL KOSMOWSKI *** | ul. Wrocławska 43, 62-300 Września
+48 61 640 36 00, +48 600 900 380recepcja@kosmowski.pl

WWW.KOSMOWSKI.PL



DESER 1 porcja na osobę - DO WYBORU JEDEN RODZAJ

w pucharek lodowy z owocami i bitą śmietaną
w beza z mascarpone z sosem malinowym w towarzystwie świeżych owoców

BUFET ZIMNYCH PRZEKĄSEK 2,5 porcji na osobę
w roladki mix z nadzieniem w mini tortille warzywne lub z kurczakiem

w grissini z szynką parmeńską

SAŁATKI - DO WYBORU DWA RODZAJE

w sałatka z sałatą lodową, serem feta i pomidorem w sałatka z kurczakiem i warzywami
w sałatka caprese z mozzarellą, pomidorem i bazylią

w świeżo wypiekane bułki lub bagietki
w masło

BARSZCZ 1 porcja na osobę

OBIAD
ZUPA 1 porcja na osobę - rosół z makaronem

DANIE GŁÓWNE 3 porcje na osobę
w kotlet schabowy z pieczarkami i serem w polędwiczka wieprzowa otulona boczkiem

w kotlet de volaille w polędwiczki z kurczaka w chrupiącej panierce
w grillowana pierś z kurczaka w sosie kurkowym

DODATKI SKROBIOWE I WARZYWNE
w frytki tradycyjne w pyzy w ziemniaki gotowane z koperkiem w sos pieczeniowy

w bukiet warzyw gotowanych w zestaw surówek

CIASTO 1,5 porcji na osobę + OWOCE SEZONOWE 100 g/os.

TORT KOMUNIJNY 100 g/os.

OPCJONALNIE: KOLACJA NA CIEPŁO 1 porcja na osobę
filet drobiowy zapiekany z ananasem i serem podany na ryżu

lub strogonow drobiowy i kluseczki półfrancuskie

DODATKOWA OPŁATA 25 zł/os

PAKIET PREMIUM
ROK 2023 - 240 zł/os. | ROK 2024 - 250 zł/os. | ROK 2025 - 260 zł/os.



DESER 1 porcja na osobę - DO WYBORU JEDEN RODZAJ

w pucharek lodowy z owocami i bitą śmietaną
w beza z mascarpone z sosem malinowym w towarzystwie świeżych owoców

w lody waniliowe z gorącymi malinami

BUFET ZIMNYCH PRZEKĄSEK 3 porcje na osobę
w roladki mix z nadzieniem w mini tortille warzywne lub z kurczakiem

w grissini z szynką parmeńską w tatar wołowy na grzance

SAŁATKI - DO WYBORU DWA RODZAJE

w sałatka z sałatą lodową, serem feta i pomidorem w sałatka z kurczakiem i warzywami
w sałatka caprese z mozzarellą, pomidorem i bazylią

w świeżo wypiekane bułki lub bagietki
w masło

BARSZCZ Z PASZTECIKIEM 1 porcja na osobę

OBIAD
ZUPA 1 porcja na osobę  - rosół z makaronem lub zupa krem

DANIE GŁÓWNE 3,5 porcji na osobę
w kotlet schabowy z pieczarkami i serem w polędwiczka wieprzowa otulona boczkiem

w kotlet de Volaille w polędwiczki z kurczaka w chrupiącej panierce
w grillowana pierś z kurczaka w sosie kurkowym

DODATKI SKROBIOWE I WARZYWNE
w frytki tradycyjne w pyzy w ziemniaki gotowane z koperkiem

 sos pieczeniowy w fasolka gotowana w zestaw surówek
w buraczki na ciepło z serem feta

CIASTO 2 porcje na osobę + OWOCE SEZONOWE 150 g/os.

TORT KOMUNIJNY 100 g/os.

OPCJONALNIE: KOLACJA NA CIEPŁO 1 porcja na osobę
filet drobiowy zapiekany z ananasem i serem podany na ryżu

lub strogonow drobiowy i kluseczki półfrancuskie

PAKIET LUX
ROK 2023 - 270 zł/os.   |   ROK 2024 - 280 zł/os.   |   ROK 2025 - 290 zł/os.

DODATKOWA OPŁATA 25 zł/os.





PAKIETY KOMUNIJNE
W CENIE

OBSŁUGA KELNERSKA - JEDEN KELNER NA 25 GOŚCI

SERWIS KAWOWY DOSTĘPNY BEZ OGRANICZEŃ 

DEKORACJE: białe obrusy, pokrowce na krzesła,
serwety, kwiaty i lampki led na stoły

MUZYKA W TLE

Dzieci: do lat 3 - 0 PLN | 3-6 lat - 50% ceny | powyżej 6 lat - 100% ceny

NIELIMITOWANY PAKIET NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
KAWA, HERBATA (szeroki wybór aromatów)

DODATKI: cukier, mleko, cytryna

WODA MINERALNA NIEGAZOWANA
Z SZASZŁYKIEM OWOCOWYM

SOKI OWOCOWE 1l/os.
za każdą 100% płatną osobę, do spożycia na terenie lokalu

W PAKIECIE LUX DODATKOWO
NAPOJE GAZOWANE 1l/os.

za każdą 100% płatną osobę, do spożycia na terenie lokalu

NAPOJE:

DODATKOWE INFORMACJE



OD SŁODKIEGO DO SŁONEGO

SŁODKI KĄCIK (2 szt./os.)

muffinki, makaroniki, babeczki, tarty, ptysie,
deserki 2 szt./os. donuty, eklery

20 zł/os.

SŁONY KĄCIK (100 g/os.)

chipsy, krakersy, paluszki, orzeszki, nachosy, salsa

15 zł/os. 

mleczna belgijska czekolada w zestawie z owocami sezonowymi
i suchymi przekąskami

20 zł/os.

SŁÓJ LEMONIADY 3 l
do wyboru: truskawkowa, malinowa, cytrynowa

150 zł

PAKIETY KOMUNIJNE
OPCJE DODATKOWE

FONTANNA CZEKOLADY (150 g/os.)



Hotel Kosmowski ***

62-300 Września, ul. Wrocławska 43

tel. +48 61 640 36 00, fax +48 61 640 36 01 

kom. +48 600 900 380

e-mail: recepcja@kosmowski.pl

www.kosmowski.pl

Umowa zawarta w dniu ………………

Pomiędzy:

Imię i nazwisko: ………….............................................................

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

Telefon kontaktowy:……............................................……….……

Imię dziecka:    ………......................................………..…………..

Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a „KOS Elektro System” Sp. z o.o. Hotel Kosmowski, ul. 

Wrocławska 43 

62-300 Września, Nr KRS 31844, Sąd Rejonowy w Poznaniu, 

XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 3 200 000,00 zł, NIP 789-15-65-060

Reprezentowanym przez Sylwię Kosmowską-Łączkowską 

zwanym dalej Wykonawcą

§1

Przedmiotem umowy jest organizacja i obsługa komunii w 

Hotelu Kosmowski we Wrześni

w dniu: ………………….................................................................

ROK:……………............................................................................

Dla około........................................................………………..osób

W kościele odbędzie się msza o godzinie:….........................……

w parafii: 

……………………………….........................................................

§2

W ramach organizowanej usługi Wykonawca zapewnia:

1. Usługę gastronomiczną określoną w menu, 

CENA:…………….................................... zł/os.

2. Obsługę kelnerską: jeden kelner na 25 osób

3. Miejsce: …………………………….......(sala)

§3

1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………………………….. zł 

brutto.

2. Strony ustalają cenę za godzinę gry w kręgle 70 zł

Rezerwację torów na kręgielni należy dokonać 1 miesiąc przed 

imprezą. 

§4

Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego wg 

następujących zasad:

1. Tytułem przedpłaty

w dniu rezerwacji kwotę 750 zł płatną 

…………….......................…………

2. 50% wartości zamówienia w terminie 30 dni przed imprezą.

3. Pozostałą część wynagrodzenia, po odliczeniu dokonanych 

przedpłat, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, po otrzymaniu 

rachunku, gotówką po zakończonej imprezie.

§5

1. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego wraz z utratą wpłaconej zaliczki w terminie na 

30 dni przed datą imprezy.

2. Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi w terminie krótszym niż 30 

dni, Zamawiający utraci prawo do zwrotu wpłaconej zaliczki 

zgodnie z §4 ust.2.

3. Jeżeli odstąpienie nastąpi w okresie krótszym niż 10 dni 

przed datą imprezy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie zgodnie z §3 ust. 1. 

§6.

Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług

o nr indentyfikacyjnym VAT i za świadczone usługi wystawiona 

zostanie faktura VAT lub paragon fiskalny

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Strony ustalają, że zmiany dotyczące menu mogą być 

dokonywane najpóźniej na 14 dni przed imprezą, Strony 

ustalają, że zmiany dotyczące liczby gości mogą być 

dokonywane najpóźniej na 7 dni przed imprezą.

§9

Hotel nalicza podatek VAT zgodnie z obowiązującą na dzień 

podpisania umowy Ustawą o podatku od towarów i usług

i jednocześnie zastrzega, iż zmiana obowiązujących zapisów 

ustawy w zakresie stosowania stawek podatku VAT i ich 

podwyższenie spowoduje wzrost obciążenia podatkowego

o różnicę stawki VAT. Różnicę stawek podatkowych 

zobowiązuje się pokryć Zamawiający.

§10

W przypadku zmiany stawek podatkowych bądź wzrostu cen 

rynkowych na poszczególne grupy produktów mających wpływ 

na koszt świadczonych usług, Wykonawca zastrzega sobie 

prawo do podwyżki ceny menu.

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§13

Do umowy załączamy klauzulę RODO

POTRZEBUJESZ FAKTURĘ VAT? Podaj NIP przed 

wystawieniem paragonu.

Zamawiający:…………………………………..………..

Wykonawca:……………………………………

DFOB X  2023 s.



ZADZWOŃ, NAPISZ, ZAPYTAJ
SYLWIA KOSMOWSKA

DYREKTOR HOTELU | KOORDYNATOR DS. IMPREZ

+48 660 672 913, +48 600 407 607

sylwia.kosmowska@kosmowski.pl

MARTA MATUSZAK
KOORDYNATOR DS. IMPREZ

+48 692 488 210

m.matuszak@kosmowski.pl

KOORDYNATOR DS. IMPREZ

+48 696 051 029

a.urbanska@kosmowski.pl

AGATA URBAŃSKA´


