Zapytanie ofertowe
Na świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia 15 listopada 2016 roku, dla Stowarzyszenie
”Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”
Zamawiający:

I.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”
ul. Narutowicza 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski
II.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa na jednodniowe szkolenie dla grupy liczącej
maksymalnie 30 osób, w wymiarze maksymalnie 4,5 godziny.
Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków na działanie:
Oś Priorytetowa 11
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
Działanie 11.1Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
III.

Opis przedmiotu zamówienia:

Poczęstunek szkoleniowy dla maksymalnie 30 osobowej grupy, w skład wejdą:
- serwis kawowy: kawa, herbata, cukier, mleko, cytryny do herbaty, woda mineralna,
soki, paluszki słone, ciasto – 2 szt. na osobę, owoce (mandarynki oraz banany).
Serwis kawowy powinien być dostępny od pierwszej godziny szkoleniowej , w trybie
ciągłym.
Serwis kawowy obejmuje zastawę – wykonawca zapewnia tradycyjne, (nie jednorazowe)
wyposażenie niezbędne do podania posiłków i napojów.
Termin realizacji zamówienia – 15. 11. 2016r.
Miejsce realizacji: Sala konferencyjna ( I piętro),
siedziba Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ”Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”
ul. Narutowicza 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski
Ewentualne koszty dostawy do siedziby Stowarzyszenia ponosi wykonawca.
Indywidualny harmonogram świadczenia usługi cateringowej zostanie uzgodniony pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym.
IV.

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać na załączonym do zapytania formularzu ofertowym, w następujący sposób:
- osobiście w biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,
- za pośrednictwem poczty bądź poczty elektronicznej na adres: ziemia.kujawska@wp.pl
- w dniach 28. 10. 2016r. - 04. 11. 2016r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

V.

Ocena ofert:
Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium: 100% cena brutto za
świadczenie usługi cateringowej dla maksymalnie 30 osób.
1. Oferent zobowiązany jest do dołączenia do Oferty minimum 3 rekomendacji.
2. Oferta może zostać odrzucona jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia oraz w momencie kiedy oferowana cena przekracza budżet zamawiającego na
zadanie.
ILOŚĆ PUNKTÓW:
Cena brutto najtańszej oferty
________________________ = ILOŚĆ PUNKTÓW
Cena brutto ocenianej oferty

VI.

Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
Dołączenie minimum 3 rekomendacji.
Informacje pozostałe:

VII.


Oferty, które wpłyną do biura po terminie nie będą rozpatrywane.



Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.



Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania –
nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.



Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 100% cena brutto.



Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania.
O każdej zmianie poinformujemy na swojej stronie internetowej, informację o dokonanej
modyfikacji przekaże również drogą elektroniczną wszystkim zainteresowanym oferentom,
którzy złożą ofertę przed jej dokonaniem.



Informacje dotyczące wyboru oferenta dostępne będą w Biurze Stowarzyszenia oraz zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.ziemiakujawska.pl.



Forma płatności: przelew na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania prawidłowego wystawionego dokumentu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy
……………………………...................
(miejscowość, data)

……………………………..
(pieczęć oferenta)
Zamawiający:
LGD Stowarzyszenie
„Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

OFERTA
Na świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia 15 listopada 2016 roku, dla Stowarzyszenie
”Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

Termin realizacji zamówienia – 15.11.2016r.

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa......................................................................................................................................

Siedziba...................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu.....................................................................................................................
NIP: ……………………………………………………………………………....................

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za kwotę:

Lp.

1.

Przedmiot
zamówienia

Usługa cateringowa

Uwagi

Cena Netto/Brutto

- kawa,
- herbata,
- cukier,
- mleko,
- cytryny do herbaty,
- woda mineralna,
- soki,
- paluszki słone,
- ciasto – 2 szt., na osobę,
- owoce (mandarynki oraz
banany),
- zapewnienie tradycyjnej (nie
jednorazowej) zastawy do
podania poczęstunku i napojów

Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że oferent zapewnia:
- składniki poczęstunku zgodne z zapytaniem ofertowym (dotyczące serwisu kawowego),
- tradycyjną zastawę (nie jednorazową) do podania poczęstunku i napojów.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

………………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela
oferenta)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

