Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sobienie-Jeziory, dn. 08.10.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2014
dotyczące zapewnienia usługi cateringowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi IV – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 pt. „Dzień Seniora”
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro (art. 4, pkt 8 ustawy).
I. Dane zamawiającego:
Gmina Sobienie-Jeziory
08-443 Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 16
tel. 25 685 80 90, e-mail: gminasj@gminasj.pl
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu cateringu dla uczestników imprezy
„Dzień Seniora” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi
IV – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Dzień Seniora”.
Przewidywana ilość uczestników imprezy: ok. 100 osób.
Zamówienie obejmuje:
1. Ciasto, minimum 6 różnych rodzajów – łącznie 30 kg,
2. Babeczki mix – min. 40 szt.,
3. Ptysie – min. 50 szt.,
4. Desery, różne rodzaje – min. 100 szt.,
5. Torciki bezowe – min. 30 szt.,
6. Soki owocowe, różne rodzaje – min. 35 szt. x 1l
7. Woda mineralna (gazowana i niegazowana) – min. 35 szt. x 0,5 l
8. Owoce: mandarynki min. 50 szt., banany min. 60 szt., winogrona min. 7 kg, ananasy min. 8
szt., brzoskwinie lub nektarynki min. 50 szt.
9. Napoje gorące (kawa – różne rodzaje, herbata – czarna, zielona, owocowe, mleko do kawy,
cytryna, cukier) – bez ograniczeń.
Wykonawca zapewni obsługę kelnerską, przygotowanie i dekorację stołów, zastawę stołową, serwetki
jednorazowe.
W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi cateringowej
wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych,
przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów
spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz. U.
z 2006r., nr 171, poz. 1225 ze zm.).
III. Termin i miejsce realizacji
09.11.2014r. (niedziela) w godz. 14.00-18.00.
Miejsce: 08-443 Sobienie-Jeziory, Wysoczyn 105 A (siedziba OSP Wysoczyn).
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IV. Warunki płatności
Wynagrodzenie płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty
przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku w siedzibie zamawiającego.
V. Termin związania ofertą: 30 dni.
VI. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy w Sobieniach-Jeziorach,
ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory (decyduje data wpływu) lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej w formie skanu podpisanych dokumentów na adres mkasprzak@gminasj.pl w terminie
do 17.10.2014r. do godz. 10.00.
VII. Wymagane załączniki:
1. Oferta cenowa - wzór,
2. Wykaz zrealizowanych usług cateringowych.
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Zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/10/2014

OFERTA CENOWA
Nazwa Wykonawcy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy ................................................................................................................................
tel.. .............................................................................. tel/fax. .................................................................
e-mail .........................................................................................................................................................
Podstawa prowadzenia działalności: .........................................................................................................
Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz podpisania umowy:
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/10/2014 z dn. 08.10.2014r. dotyczące zapewnienia
cateringu dla uczestników imprezy „Dzień Seniora” w ramach projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 pt. „Dzień Seniora”, zgodnie z warunkami podanymi w tym zapytaniu, składam swoją
ofertę cenową:


Cena brutto: ........................................... zł, słownie: .........................................................................
..............................................................................................................................................................
w tym ....... % VAT.............................zł, słownie: ..............................................................................
...............................................................................................................................................................
Cena netto: .......................................... zł, słownie: ...............................................................................
................................................................................................................................................................



Termin wykonania zamówienia: 09.11.2014r. w godz. 14.00-18.00.



Warunki (termin) płatności .............. dni,
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Termin związania ofertą ....................dni.

Jednocześnie oświadczam, że:
1)
2)
3)
4)

zapoznałem się z zapytaniem ofertowym,
uzyskałem od Zamawiającego informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty cenowej,
przy kalkulowaniu ceny uwzględniłem wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość,
w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na realizację
zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
5) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6) posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym|
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dnia .........................

.........................................................................
Pieczęcie i podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta
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Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/10/2014
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
(dane Oferenta)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG CATERINGOWYCH
L.p.

Miejsce realizacji

Termin realizacji

Dane zamawiającego

……………………………………
(pieczątka i podpis)
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