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MGOPS/52/2011/POKL/7.3        Węgliniec 12.04.2011r 
 
 

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
z siedzibą w  Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 

tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 
 

 
Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) 
 
 

ZAPRASZA  
 

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. 
Świadczenie usług cateringowych w trakcie szkoleń w ramach Projektu Więcej pomocy – mniej 
przemocy! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach PO KL. 
 
I. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1.1 Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 
1.2 Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania 
oferty faxem na nr (075) 77 12 508  
1.3 Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie. 
1.4 Oferta ma obejmować całość zamówienia. 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienie jest świadczenie usług cateringowych w trakcie szkoleń:  
1) przygotowania, dowozu do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku oraz artykułów 
spożywczych,  
2) świadczenia usług cateringu wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów 
spożywczych,  
3) dostaw w odpowiednich, czystych pojemnikach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotu dostawy 
przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników,  
4) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów 
spożywczych, m.in. ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, 
poz. 1125, ze zm.). 
Zadanie 1 Obsługa 17 osób przez 12 dni 
1. Poczęstunku składającego się z : 
1.1. Przystawki w formie mini kanpek (m.in. chleb biały, chleb czarny, sałata, pomidor, ogórek, wędlina, ser 
żółty itp.) 
1.2. Ciastka (co najmniej 3 rodzje). 
1.3. Owoce (co najmniej 3 rodzje). 
2. Artykuły spożywcze: 
2.1. Soki (min. 2 rodzaje) podane w dzbankach szklanych 
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2.2. Woda mineralna gazowana i niegazowana podawana w butelkach 250ml. 
2.3. Napoje gazowane – min. 2 rodzaje (fanta, coca-cola, pepsi w but. 0,5ml.) 
2.4. Śmietanka do kawy  
2.5. Cukier  
2.6. Kawa rozpuszczalna (do wyboru Nescafe, Jacobs) 
2.7. Herbata (do wyboru Lipton, Tetley) 
Zadanie 2 Obsługa 25 osób przez 1 dzień 
1. Poczęstunku składającego się z : 
1.1. Ciastka (co najmniej 3 rodzje). 
1.2. Owoce (co najmniej 3 rodzje). 
2. Artykuły spożywcze: 
2.1. Soki (min. 2 rodzaje) podane w dzbankach szklanych 
2.2. Woda mineralna gazowana i niegazowana podawana w butelkach 250ml. 
2.3. Napoje gazowane – min. 2 rodzaje (fanta, coca-cola, pepsi w but. 0,5ml.) 
2.4. Śmietanka do kawy  
2.5. Cukier  
2.6. Kawa rozpuszczalna (do wyboru Nescafe, Jacobs) 
2.7. Herbata (do wyboru Lipton, Tetley) 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych 
elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringowej, jak również uprzątnięcia 
każdorazowo pomieszczenie po zakończeniu usługi. Wyklucza się użycia naczyń i sztućców użytku 
jednorazowego. 
 
Usługa będzie świadczona dla uczestników i wykładowców szkoleń w okresie od miesiąca kwietnia 2011r. 
do czerwca 2011 roku. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 16.00. 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przygotowane i wydane posiłki. Warunkiem otrzymania 
wynagrodzenia przez Wykonawcę jest przedłożona i poprawnie wystawiona faktura VAT. 
 
 
III. Wykonawca powinien: 
3.1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania 
3.2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonywania zamówienia 
3.3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
 
IV. Wykonawca dołączy do oferty: 
4.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
do składania ofert. 
4.2. Pozwolenie Sanepidu na prowadzenie działalności gastronomicznej lub stosowne oświadczenie 
Wykonawcy w tym zakresie. 
4.3. Referencje klientów lub wykaz wykonanych/wykonywanych usług cateringowych w okresie ostatnich 2 
lat. 



                                

Projekt Więcej pomocy – mniej przemocy! 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 40, 59-940 Węgliniec,  

tel.  75 77-11-049, 75 77-12-144, fax. 75 77-12-508, 

adres e-mail: opswegliniec@poczta.onet.pl 

4.4. Oświadczenie własne Wykonawcy dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4.5. Oświadczenie własne Wykonawcy dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
Dokumenty powinny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 
 
V. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2011r. 
 
VI. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 
     
 Cena-  100%. 
 
VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 
    W cenę należy wliczyć m.in.: 
7.1. wartość usług, 
7.2. koszty transportu , 
7.3. obowiązujące podatki (w tym VAT), 
7.4. oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z ustalonymi warunkami, 
7.5. upusty i rabaty, 
7.6. przygotowania pomieszczeń. 
 
VIII . Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie podlega 
waloryzacji w okresie jej trwania, 
 
IX. Miejsce i termin złożenia oferty: 
9.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 18.04.2011 r. do godz. 12.00. 
9.2 Oferta złożona  po terminie podanym w pkt.9.1 nie będzie rozpatrywana, przez Zamawiającego. 
9.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu 
jej składania. 
 
X. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : 
- Kaleta Agnieszka, Anna Ząbkowska -  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu, ul. 
Sikorskiego 40,  tel. (075) 77 12 144. 
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………………………………. 
(miejscowość, data) 

 
 
……………………………………… 
    (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)                                       

…………………………………. 
………………………………… 
………………………………… 

(nazwa i adres zamawiającego) 
 

OFERTA 

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:   

Świadczenie usług cateringowych w trakcie szkoleń w ramach Projektu Więcej pomocy – mniej 
przemocy! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach PO KL. 

Zadanie nr 1 
Lp. Zadanie  cena netto  cena brutto 
1. Zadanie nr 1   

RAZEM  /cena zryczałtowana za wykonanie 
zamówienia 

…………….zł 
(słownie:……………….) 

…………….zł 
(słownie:……………….) 

 
Zadanie nr 2 
Lp. Zadanie  cena netto cena brutto 
1. Zadanie nr 2   

RAZEM  /cena zryczałtowana za wykonanie 
zamówienia 

…………….zł 
(słownie:……………….) 

…………….zł 
(słownie:…………..….) 

 
2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie od podpisania umowy  do 30 czerwca 2011r. 
3. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki akceptuję i zobowiązuję się,  

w przypadku  przyjęcia  mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach. 
4. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
5. Załącznikami do oferty są: 

         …………………………………… 
         …………………………………… 
         ……………………………………                                                                                      

                        ……………………………….. 
     ( podpis upoważnionego 

    przedstawiciela wykonawcy) 


