Hotel organizuje animacje dla dzieci powyżej 4. przyjęć komunijnych odbywających się w jednym terminie.

Przykładowe menu w cenie:

Przykładowe menu w cenie:

155 zł/ 1os. * (2020 rok)
160 zł/ 1 os. * (2021 rok)
165 zł/ 1os. * (2022 rok)
170 zł/ 1os. * (2023 rok)

165 zł/ 1os. * (2020 rok)
170 zł/ 1os. * (2021 rok)
175 zł/ 1os. * (2022 rok)
180 zł/ 1os. * (2023 rok)

*Dzieci:
do 5. lat - 0 PLN,
od 5.- 8. lat - 50% ceny,
powyżej 8. lat - 100 % ceny

*Dzieci:
do 5. lat - 0 PLN,
od 5.- 8. lat - 50% ceny,
powyżej 8. lat - 100 % ceny

Zupa: 1p/1os.
rosół z makaronem
II danie: 3p/1 os.
- rolada wieprzowa po wielkopolsku
- sakiewka wieprzowa ze szpinakiem i kurkami
- filet z kurczaka w płatkach
kukurydzianych
- kotlet schabowy z pieczarkami
- kotlet de Volaille
Dodatki:
ziemniaki, frytki/krokiety mix,
pyzy, bukiet warzyw, zestaw surówek
Deser:1 p/ 1 os.
- torcik lodowy na sałatce owocowej
Ciasto: 2p/ 1 os. + owoce sezonowe 150g/os.
- tort komunijny 100g/os.
Zimny bufet: 2,5p/1 os.
- kruche babeczki z nadzieniem
- mini tortille z kurczakiem i warzywami
- grissini z szynką parmeńską
- roladki mix z różnym nadzieniem
- świeżo wypiekane bułki, masło
- sałatka grecka
- sałatka cezar z kurczakiem
Barszcz czysty

Zupa: 1p/1os.
rosół z makaronem lub krem szparagowy
II danie: 3,5p/ 1 os.
- rolada wieprzowa po wielkopolsku
- sakiewka wieprzowa ze szpinakiem i kurkami
- filet z kurczaka faszerowany serem pleśniowym
i suszonymi pomidorami
- filet z kurczaka w chrupiącej panierce
- kotlet de Volaille
Dodatki:
ziemniaki, frytki/krokiety mix,
pyzy, bukiet warzyw, zestaw surówek, buraczki na zimno
Deser: 1p/ 1os.
- torcik bezowy z mascarpone
Ciasto: 2p/ 1 os. + owoce sezonowe 150g/os.
- tort komunijny 100g/os.
Zimny bufet:3p/ 1 os.
- kruche babeczki z nadzieniem
- mini tortille z kurczakiem i warzywami
- grissini z szynką parmeńską
- roladki mix z różnym nadzieniem
- świeżo wypiekane bułki, masło
- sałatka grecka
- sałatka gyros
Barszcz czysty z pasztecikiem

NIELIMITOWANY PAKIET NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
- w cenie menu: kawa rozpuszczalna, parzona, herbata
(szeroki wybór aromatów), woda mineralna niegazowana.
DODATKI: cukier, mleko, cytryna
SOKI OWOCOWE 1L/os. + NAPOJE GAZOWANE 1L/os.
(za każdą 100% płatną osobę) do spożycia na terenie lokalu

NIELIMITOWANY PAKIET NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
- w cenie menu: kawa rozpuszczalna, parzona, herbata
(szeroki wybór aromatów), woda mineralna niegazowana.
DODATKI: cukier, mleko, cytryna
SOKI OWOCOWE 1L/os. + NAPOJE GAZOWANE 1L/os.
(za każdą 100% płatną osobę) do spożycia na terenie lokalu

OPCJONALNIE / Kolacja na ciepło 1p/1os.
dodatkowa opłata 15 zł/1os.
--------------------------------------------------------------------------szaszłyk drobiowo-wieprzowy podany na ryżu

OPCJONALNIE / Kolacja na ciepło 1p/1os.
dodatkowa opłata 15 zł/1os.
---------------------------------------------------------------------------filet drobiowy zapiekany z ananasem i serem podany na ryżu

UMOWA O DZIEŁO

Zawarta w dniu …………………..
Pomiędzy:
Imię i Nazwisko………………….......
Adres ………………………
Telefony kontaktowe:………………………
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 2 000 000,00 zł
NIP 789-15-65-060
Reprezentowanym przez Sylwię Kosmowską
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 1kelner/ 20os.
3. Miejsce:………………………………………..(Sala)
§3
1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się
zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
…………………………..Brutto.
2.Strony ustalają cenę za godzinę gry w kręgle 60zł,
Rezerwacją należy dokonać 1 Miesiąc przed imprezą.
§4
Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego wg
następujących zasad:
1. Tytułem przedpłaty, w dniu rezerwacji kwotę 750,00
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 zgodnie z § 4 ust.2, zaliczki.
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.
Potrzebujesz fakturę vat? Podaj NIP przed
wystawieniem paragonu.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§11
Do umowy załączamy klauzulę RODO

Zamawiający:……………………………..
Wykonawca:……………………………..

