ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07.06.2017 r.
Na usługę cateringową:
- spotkania Rady,
- szkolenia dla wnioskodawców,
- warsztaty z aktywizacji społecznej.
I.

ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
Odolion, ul. Piaskowa 4 87700 Aleksandrów Kujawski
tel./fax: 54 282 40 97
e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES USŁUGI:

1) Zakres usługi: Przygotowanie poczęstunku podczas spotkań Rady, szkoleń dla
wnioskodawców, warsztatów z aktywizacji społecznej, w skład której wejdzie
(w zależności od ilości godzin):
a) serwis kawowy: kawa, herbata, cukier, mleko, cytryny do herbaty, woda
mineralna, soki niegazowane, ciastka konferencyjne, paluszki solone –
serwis kawowy powinien być dostępny od pierwszej godziny spotkania, w
trybie ciągłym.
b) serwis obiadowy: zupa oraz II danie w tym: 1 rodzaj mięsa, ziemniaki,
surówka.
Serwis kawowy jak i obiadowy obejmuje zastawę – wykonawca zapewnia
wyposażenie niezbędne do podania posiłków i napojów.
2) Liczba uczestników szkolenia: do uzgodnienia z Zamawiającym.
3) Termin realizacji usługi: od 19.06.2017 r. do 31.12.2018 r.
4) Miejsce realizacji usługi: siedziba Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi
Kujawskiej” ul. Piaskowa 4 Odolion 87-700 Aleksandrów Kujawski.
III.

MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w terminie do 15 czerwca 2017 r., do godz. 15:30 (decyduje
termin wpływu do biura Stowarzyszenia) osobiście w siedzibie Zamawiającego,
pocztą na adres: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ul. Piaskowa 4

Odolion 87-700 Aleksandrów Kujawski lub e-mailem na adres:
ziemia.kujawska@wp.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIA WYBORU
OFERTY:
1. Zamawiający wybierze jedną, najkorzystniejszą ofertę.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny brutto
(100%) według następujących zasad:
Cena brutto najtańszej oferty
________________________ = ILOŚĆ PUNKTÓW
Cena brutto ocenianej oferty

V. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Operacja będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa regulująca szczegółowe warunki realizacji
usługi. Zapłata wynagrodzenia za usługę zostanie dokonana na podstawie wystawionej
faktury/rachunku

przelewem

na

rachunek

bankowy

wykonawcy

wskazany

na

fakturze/rachunku w terminie 14 dni od momentu wystawienia ww. dokumentu.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wypełniony formularz ofertowy.

VII. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Usługa cateringowa powinno być zrealizowana przez podmiot posiadający niezbędne
uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający – w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania –
nie stosuje ograniczeń personalnych oni terytorialnych w stosunku do oferentów.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania. O
każdej zmianie poinformujemy na stronie internetowej: www.ziemiakujawska.pl
informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą elektroniczną wszystkim
zainteresowanym oferentom, którzy złożą ofertę przed jej dokonaniem.
5. Informacje dotyczące wyboru oferenta dostępne będą w Biurze Stowarzyszenia oraz
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.ziemiakujawska.

