PROJEKT „SZANSA NA PRACĘ”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr GOPS.222.POKL.7.1.1. 1.2014
dla zamówień o wartości nie przekraczającej
wyrażonej wartości w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Dotyczące projektu systemowego „ Szansa Na pracę” realizowanego przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Na podstawie umowy ramowej UDA-POKL. 07.01.01-14-066/08-05
1. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Garwolińska 16a
08-443Sobienie-Jeziory
2. Przedmiot zamówienia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sobieniach-Jeziorach ul. Garwolińska 16A, jako Beneficjent
projektu systemowego „Szansa na pracę” stosując zasadę konkurencyjności zwraca się z prośbą o
złożenie oferty cenowej na catering bankietowy dla ok. 40 osób na potrzeby organizacji Dnia
projektu podsumowującego realizację projektu w latach 2008-2014.
3.Opis przedmiotu zamówienia:
a/ W ramach realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje przygotowania cateringu w
sali Wykonawcy) w postaci kawy, herbaty, cukru, cytryny, śmietanki/mleczka,
wody, soków, ciast, ciasteczek, owoców, 2 sałatek, pieczywa, zimnych przekąsek ,
wędliny oraz 2 –daniowego obiadu na gorąco.
b/ Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zastawy stołowej, sztućców i
wszystkich pozostałych elementów niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi
cateringu ( np. termosy, dekoracja stołów).
c/ ilości mają być skalkulowane indywidualnie przez Wykonawcę wg. własnego
doświadczenia tak aby uczestnik Dnia projektu miał możliwość skorzystania z
poczęstunku.
d/ Wszystkie produkty powinny być świeże i najwyższej jakości.
4.Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
a/ Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania, wraz z podpisanym Oświadczeniem stanowiącym Załącznik Nr 2, drogą
pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
b/ Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem, w jednym
egzemplarzu, podpisaną i zaopatrzoną w pieczęć przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
c/ Każdy oferent winien przedłożyć jedną ofertę dołączając do niej propozycję menu.
Wykonawca który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucony.
d/ Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w
Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
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dokumencie, określając wartość całości przedmiotu zamówienia, poprzez podanie na formularzu w
kwocie netto oraz brutto PLN.
e/ Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie
spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.
5.Termin realizacji zamówienia: 07 listopada2014r., godz. 15.30
6.Miejsce i termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2014 r. o godz. 15:00.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decydować będzie data i godzina wpłynięcia oferty.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Koperta zawierająca ofertę winna być zaklejona i zaadresowana na adres:
Biuro Projektu „ Szansa na pracę”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Garwolińska 16A
08-443 Sobienie-Jeziory
z dopiskiem: OFERTA NA CATERING Dnia Projektu.
7.Kryterium wyboru oferty: cena brutto 100%
8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę na najniższą kwotę brutto. Jeżeli nie będzie
można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej oferty
zawierają taką samą cenę Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, uwzględniając
doświadczenie w przedmiocie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się
jedynie z wyłonionym Wykonawcą, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający porozumiewa się z oferentami w formie telefonicznej.
9. Płatność:
Na rzecz Wykonawcy na podstawie poprawnie wystawionej faktury Vat., po realizacji przedmiotu
zamówienia, przelewem w terminie do 7 dni.
10. Osoby wyznaczone do kontaktu:
Wszelkie pytania związane z zapytaniem ofertowym prosimy kierować do Koordynatora projektu
Pani Hanny Krawczyk, telefonicznie pod numer telefonu 25/685-80-69. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z
Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaproponowane oferty
przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający nie
przewiduje procedury odwoławczej.
Załączniki do dokumentacji:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Hanna Krawczyk

Kierownik projektu
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIA OFERENTA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na catering bankietowy dla
uczestników konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
3.Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.Zapoznałem się z zaproszeniem do składania ofert i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
5.Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się do spełniania wszystkich
obligatoryjnych wymogów.
6. Deklaruję terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
……………………………………………..
……………………………………………………………….
( miejscowość i data )

( Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
…………………………………………
…………………………………………………………
( pieczęć Wykonawcy )

( miejscowość i data )

Znak sprawy:
GOPS.POKL. 7.1.1. 1. 2014
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie usługi cateringowej dla uczestników Dnia Projektu podsumowującego
realizację projektu systemowego „ Szansa na pracę”
1.ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Garwolinska 16A, 08-443 Sobienie-Jeziory tel/fax. 25 685-80-69
NIP : 826-11-87-680 REGON: 005184068
2.OFERENT:
Nazwa…………………………………………………………………………………………
Siedziba …….………….……………………………………………………………………...
Nr tel/fax : …………..…..…………………………………………………………………..…
Nr NIP : …………………………………………………………………………………..…...
Nr REGON : ………………………………………………………………………………......
W nawiązaniu do Zapytania ofertowego dotyczącego wykonania usługi cateringowej dla
ok. 40 uczestników konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego „Szansa
na pracę” w latach 2008-2014, oferujemy wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia
za całkowitą cenę :
Cena netto:…………………….……………………………………………….…….zł.
Cena brutto………………………………………………………………..….………zł.
Słownie brutto:…………………………………………………………………………
……………………………………………
…..……………………………………
( miejscowość i data )
reprezentowania Wykonawcy)

( podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
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