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                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym  

o cenę usługi przygotowania i dostarczenia cateringu na konferencję kończąca projekt 

realizowaną przez MGOPS w Łosicach projektu pn. „Społeczność aktywna” realizowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

1. Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach 

2. Adres Zamawiającego: Ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice 

3. Przedmiot  zamówienia przygotowanie i dostawa cateringu, 

CPV: 55355520000-1 - Usługi dostarczania posiłków 

           55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków 
4. Tryb udzielenia zamówienia: 

 Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 14 000 Euro, które nie jest zapytaniem o 

cenę w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 

r. nr 113, poz.759). 

Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach 

publicznych, z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych             

w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy. 

5. Współfinansowanie zamówienia: 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cateringu na konferencję kończącą  projekt „Społeczność 

aktywna” w dniu 20.12.2012r. pod adres ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice  

W skład cateringu wchodzi:  

- SERWIS KAWOWY dla 30 osób: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie, rozstawienie wraz z posprzątaniem 

pod wskazany przez Zamawiającego adres i w wyznaczonym terminie następujących produktów: 

- kawa rozpuszczalna 250 g 

- kawa czarna tradycyjna (sypana) 250 g 

- herbata czarna w torebkach 200 g 

- 2 l. mleka do kawy  

- 3 cytryny  

- cukier biały w kostkach (1kg) 

- ciasto (minimum 3 rodzaje) łącznie min. 12 kg 

- ciastka (minimum 3 rodzaje, w tym jeden rodzaj czekoladowych) łącznie min. 4kg 

- woda mineralna gazowana 0,5l. w ilości 4 szt.  

- woda niegazowana 1,5 l. w ilości 10 szt.  

- sok w kartonie (minimum 2 różne smaki w kartonach 1lit. w ilości 10 kartonów) 

- owoce (winogron  -  2 kg, mandarynki – 2,5 kg, banany 2 kg) 

  

http://www.cpv.com.pl/kod,55321000-6%20.html
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Wykonawca zobowiązany jest przygotować zamówienie z należytą starannością uwzględniając 

wszystkie potrzebne do realizacji zamówienia materiały w szczególności: sztućce, kubki, talerzyki 

deserowe, serwetki, itp.) dostosowane do wielkości grupy 30-to osobowej i czasu trwania 

konferencji (2 godziny).  

7. Termin realizacji zamówienia: 20 grudnia 2012r. 

8. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert 

9. Wymagania Zamawiającego w ramach oferty: 

Oferta ma być złożona na załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

10. Sposób przygotowania oferty . 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „ZAPYTANIE OFERTOWE” ( zał. nr.1 do 

zapytania ofertowego). 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

 nieścieralnym atramentem lub długopisem.  

Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji firmy na 

zewnątrz. Na kopercie oferty należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na przygotowanie                       

i dostawę cateringu” 

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego pok.1 lub pocztą na adres: Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice; pocztą elektroniczną 

na adres mgops_losice@interia.pl. 

Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub kopii 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

11. Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę. 

 Formularz ofertowy na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku stanowiącym 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego  rejestru 

lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

12. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę złożyć należy do dnia 11.12.2012 godz. 09:00. 

Na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach 

                      Ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice 

Oferta może być dostarczona osobiście, faksem na numer: (083) 357 37 47, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: mgops_losice@interia.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data 

wpływu oferty do jednostki). 

13. Opis kryteriów wyboru oferty. 

Kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty – cena 100%. 

14. Inne ustalenia Zamawiającego: 

 Cena winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 

 Ceny i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji 

przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.  
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