
 
 

Szanowni Państwo; 
Przedstawiamy ofertę na zorganizowanie szkolenia/ konferencji w Gościńcu. 
Oferta obejmuje: wynajęcie Sali konferencyjnej, lunch konferencyjny oraz 
propozycje przerw kawowych. 
Do Państwa dyspozycji przeznaczamy salę konferencyjną. 
Sala konferencyjna jest zaopatrzona w:  

 Ekran 
 Rzutnik, 
 Flipchart 
 Internet WI-FI 

 
Koszt wynajęcia sali konferencyjnej za jeden dzień  

wynosi 1000,00 zł netto + 23% VAT 
(Istnieje możliwość wynajęcia dużej sali konferencyjnej o powierzchni 

280m2 – koszty do ustalenia) 
 

Propozycje przerw kawowych 
Propozycja nr 1 

 Kawa 
 Herbata – wybór herbat 
 Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy  
 Woda mineralna (gazowaną i niegazowaną) 
 Słodkie przegryzki (ciasteczka kruche) 

Koszt całodziennego bufetu kawowego wynosi 30,00 zł + VAT od osoby. 
 

Propozycja nr 2 
 Kawa 
 Herbata– wybór herbat 
 Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy  
 Woda mineralna (gazowaną i niegazowaną) 
 Słodkie przegryzki (ciasteczka kruche) 
 Mix ciast domowego wypieku 
 Świeże owoce 

Koszt całodziennego bufetu kawowego wynosi 45,00 zł + VAT od osoby. 
 

Propozycje menu na lunch konferencyjny 
 

Menu I 
Przystawki zimne w stole ustawione: 

 Deski wędlin pieczonych i wędzonych w Gościńcu 
 Deski pasztetów polskich podane z marynatami 

Sałata: 
 Sałata Szopska z serem owczym, ogórkiem świeżym, pomidorem, papryka i 

oliwkami z sosem Vinegrette 



Zupa: 
 Barszcz czerwony czysty 

Drugie danie: 
 Pierogi z kapustą i grzybami okraszone rumianą cebulką 

Deser: 
 Sernik z białą czekoladą 

Napoje: 
 Kompot 

 
Koszt menu w przeliczeniu na jedną osobę wynosi 75,00 zł netto 
Do końcowego rachunku doliczmy 10% serwisu 

   
  Menu II 

Zupa: 
 Żurek z jajkiem i białą kiełbasą 

Drugie danie: 
 Bitki wołowe duszone z cebulą i pieczarkami puree ziemniaczanym i 

zasmażanymi burakami 
Deser: 

 Naleśnik z sosem pomarańczowym 
Napoje: 

 Kompot 
 
Koszt menu w przeliczeniu na jedną osobę wynosi 55,00 zł netto. 
Do końcowego rachunku doliczmy 10% serwisu 
 

Menu III 
Zupa: 

 Biała polewka „Oycowizna” z dodatkiem kurek, na kwaśnym mleku ze 
świeżym koprem  

Drugie danie: 
 Polędwiczki wieprzowe z sosem grzybowym, podawane z kopytkami i 

gotowanymi warzywami  
Deser: 

 Szarlotka z gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną 
Napoje: 

 Kompot 
 
Koszt menu w przeliczeniu na jedną osobę wynosi 55,00 zł netto. 
Do końcowego rachunku doliczmy 10% serwisu 

   
Menu IV 

Zupa: 
 Rosół z domowym makaronem 

Drugie danie: 
 Kotlet schabowy z ziemniakami gotowanymi i kapustą zasmażaną 

Deser: 
 Lody waniliowe na gorących malinach 

Napoje: 



 Kompot 
 
Koszt menu w przeliczeniu na jedną osobę wynosi 55,00 zł netto. 
Do końcowego rachunku doliczmy 10% serwisu 
 

Menu V 
Zupa: 

 Krem z pomidorów  
Drugie danie: 

 Cukinia zapiekana, soczewica, czosnek, papryka, pomidory, feta, sos 
pomidorowy, sałaty mieszane 

Deser: 
 Fondant z sosem wiśniowym 

Napoje: 
 Kompot 

 
Koszt menu w przeliczeniu na jedną osobę wynosi 55,00 zł netto. 
Do końcowego rachunku doliczmy 10% serwisu 
 

Serdecznie dziękujemy, że zapoznali się Państwo z naszą ofertą. Mamy nadzieję, 
że spotka się ona z zainteresowaniem i pozwoli nam wspólnie zrealizować 

przedsięwzięcie. Czekamy na wszelkie uwagi i sugestie, by pomóc 
zmodernizować ofertę tak, aby w pełni odpowiadała ona Państwa wymaganiom. 

 
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata 40% zaliczki min. 14 dni przed 

wydarzeniem. 
 

Wszelkie ustalenia dotyczące realizacji oferty wymagają formy pisemnej – adres: 
kontakt@oycowizna.pl 

 
 
 


