
Nięlubia, dnia 30.08.201 8r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
Gminny ośrodek pomo.cy społecznej w zukowic ach z siedzibą w Nięlubi,
Nielubia 5 I A, 67 -231 Zukowice T el. 7 6 l 83 I -42-84 lub 7 61 833 -ąl -sz

ż, przędmiotzamówienią:
Usługa cateringowa na Spotkanie opłatkowe 2018r,

3, Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zakres Przedmiotu zamówienia: Przygotowanie potraw gotowych do spożycia

do podania na stoły,
2) Realizacja Powyższej usługi odbywałaby się na następujących waruŃach:
. Wykonawaaprzygotuje potrawy zgodnie z zamówtęniem

i przedłożoną ofertą w oznaczonych tęrmosach. prodŃty muszą być
zaPakowane w sposób umożliwiający transport zWrażnym określeniem
terminu przygotowania i wazności do spozycia.

' WYkonawca na własny kosż dostarczy i rozładuje asoftyment zgodnie z
zamówienięm do Sali Wiejskiej w Nielubi gdzie znajduje się siędziba
Biblioteki w Nielubi,

o WYkonawca zŁoży oświadczenie do oferty, że jest podmiotem prawnie
działalącYm oraz posiada wszelkie zezwolęnia do realizacji usługi w tym
cateringu atakżę spełnia wymogi HACAP. ( na druku własnym).

' WYkonawca złoży oŚwiadczęnie do oferty, ze podmiot nie znajduje się w
upadłości, czy też nie jest przewidzianę zawięszenie działalności w terminie
realizacji usługi. ( na druku własnym)

o Umowa zostanie zawartaw m-cu grudniu 2018r. Do czasu umowy wykonawca
zło żY o Ś wi ad c zeni e o zob o w iązaniu r e alizacj i u sługi c aterin g o wej .

' Rozliczenie zakupu produktów nastąpi po ztealtzowanym zamówieniu w
terminie 14 dni od daty otrzymaniafaktury przelewem na konto wykonawcy

4, Termin realizacjt zamówienia : 9 grudnia 2018r.
5. Kryteria oceny oferty; Najnizsza cena
6. Inne istotne warunki zamówienia: określone w zŃączniku nr 1

7. Sposób przygotowania oferty.
ofertę sporządzió. na}eży w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komPuterze, nieŚcieralnym atramentem lub długopisem. Oferta wi"na być podpisana
PrZęZ osobę uPowaznioną. W przypadku składania ofęrt w siedzibie zimawtiiącego
lub Pocztą na kopercie należy umieścić napis: ,,Zapytanie ofertowe nu oŚługę
cateringową - Spotkanie opatkowe''.

8. Miejsce i termin złożęniaoferty.
Ofertę złożYĆ można osobiścię u zamawiającego tj. w Gminnym ośrodku pomocy
SPołecznej w Zukowicach z siedzibą w Nielubi, Nielubia 51A, 67-231 Zukowice od
poniedziałku do piatku w godzinach 7,30 do 15.30, pocz:tą tradycyjną, pocztą
elektronicznąna adres gops@,zukowice.pl lub faksem pod nr 76l*1-42-84
ofertę złożycnależy do dnia 14września 2018r. do godziny 14.00
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
poniżej przedstawia istotne warunki zamówienia

ZałącznikNr I

w Zukowicach z siedzibą w Nielubi,

Termin realtzacji usługi cateringowej 09 grudnia 2018 f.r w godz. od 14.30 do15.30
Przęwldziana ilość uczestników: 200 osób.

Wymagania:

1. Dania na ciepło (gotowe do wyłozenia na
w termosach jeszcze gorące:
1) Barszcz czerwon\/ z uszkami
2) Pierogi ruskie
3) Krokiety z kapustą i pieczarkami
4) R"vba smazona w panierce
5) Ryba po grecku
6) Łazanki z kapustą

talerzelwazy na stół) przywiezione

2. Dania na zimno (gotorł'e do rł'yłozentanatalęrze na stół) przyr,viezione w oclpowiednich
pojemnikach:
1) Sałatkajarzynowa,

3. . Wypozyczenie duzych tęrmosów do parzenia kuorry, herbaty.
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Załqcznik nr 3 Regttlatninu ud:ielania zamóltień publicznych,
któD,gh v,ttrtelśc nie przekrac::(1 y)yraz()ne.j w zlotych potskich

t,óll,nrlyyartości kv:tltv 3() rv,g. eurcl

Pteczątka oferenta

(miejscowość i data)

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
pod Nr KRS,.....,.......
Iub wpisanvm do ervidencji działalności gospodarczej
pod nr . .. z dnia
REGON ...............,NlP.,.,.......,.......
telefbn.......... faks,...,...............
email..,...,.,....

oFERTA

Do Gminnego Ośrodka Pomoc_v
Społecznej rł Ztrkowic ach zls w ].Jielubi

Nieiubia 51A. 67-231 Zrrkowice

OdPowiadając na zaproszenie do składania ofert na zadanlę pocl nazwą ,,Usługa cateringowa
na Spotkanie Opłatkowe" realizowane na podstawie ar1. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. prawo zamówień ptrblicznych (Dz. IJ. zżOI7r. poz.1579 z póżniejszymi zmianami)
oleruj emy, następuj ącej treŚci :

1. Ofbrtrjemy wykonanie przedmiotu zamówienia $, zakresie objętym zaptoszęnlem do

składania ofeft cenę netto . ....................,..zł.

Obowiązujący podatek VAT ........% .....,..zł.

Cerra brutto ..................zł.

Słownie: .................zł.

2. Termin wl,konania usłLrgi ............9 grudnia 2018r,.......

3. Oświadczarny. ze u\Ą,azamy się za zu,tązan7,ch niniejsza ofertą do dnia 9 grudnia
2018r. od daty złożenia oferty.

4. OŚwiaclczamy, ze przyjmujemy warunki realtzacjl zamowienia określone w
zaproszeniu do składania ofert.

5. OŚwiadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować osobami, ktore mają
uPrawnienia do realizacji zamówienia i przedstawimy.je na każde żąd,anie
Zamawiającego.

6. integralną częśó oferty stanowią następujące dokumenty:
1)

2)

(data i podpis oferęnta lub podpis osoby/osób
upoważnionej/nych do reprezentowania oferenta)


