Gdańsk, dnia 21.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy zdolnego do zapewnienia usługi gastronomicznej (przerwa kawowa
+ obiad – ciepły posiłek) w trakcie realizacji szkoleń zawodowych wewnętrznych dla 40 osób (4 grupy po ok. 10
osób).
EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski realizując w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo
Szkoleniowym „POLKAR” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością projekt pn. „KURS NA AKTYWNOŚĆ.
Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, kompetencje i doświadczenia”
nr POWR.01.02.01-22-0077/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez
pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego, Osi Priorytetowej I, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem
poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi gastronomicznej podczas przerwy kawowej
(np. kawa, herbata) oraz przerwy obiadowej – ciepły posiłek, w trakcie realizacji szkoleń
zawodowych wewnętrznych dla 40 osób (4 grupy po ok.10 osób) (kod CPV 55300000-3, 555200001)
2. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Lokalizacja: woj. pomorskie, Gdańsk
Termin realizacji: maj 2018 r. - czerwiec 2019 r.
Szczegółowe terminy zostaną uzgodnione indywidualnie między Wykonawcą a Zamawiającym

3. Kryteria jakościowe zamówienia:
Jeden pakiet wyżywienia dla jednego uczestnika powinien zawierać ciepły posiłek oraz kawę,
herbatę. Dania powinny być zróżnicowane każdego dnia.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o cenę 100%, z uwzględnieniem
spełnienia kryteriów jakościowych zamówienia oraz pod warunkiem dostarczenia dokumentów
wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z usług innych oferentów, przedstawiających
porównywalne oferty, w przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć w pożądanym terminie.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
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4.

Dokumenty i informacje wymagane od Wykonawcy:
Cena cateringu: przerwa kawowa (cena brutto na jedną osobę) + obiad – ciepły posiłek (cena
brutto na jedną osobę).
Oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

5. Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Beata Najdowska – Koordynator projektu,
Tel. 693 607 020
adres e-mail: beata.najdowska@euro-fundusz.pl

6. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia:
28.05.2018 godzina: 14.00
7. Ofertę można dostarczyć:
a) osobiście na adres: ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3A/2, 80-385 Gdańsk,
b) przesłać

za

pośrednictwem

poczty

tradycyjnej

bądź

przesyłką

kurierską

na

adres:

ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3A/2, 80-385 Gdańsk,
c)

przesłać

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

na

adres

e-mail:

beata.najdowska@euro-fundusz.pl,

Informujemy, iż oferty, które dotrą do nas w terminie późniejszym niż wskazany w punkcie 6 niniejszego
zapytania ofertowego, nie będą rozpatrywane

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
………………………………………………………
/Miejscowość, data/
……………………………………………………...
……………………………………………………..
/Nazwa i adres/

OŚWIADCZENIE

Ja,

………………………………………..……………………….……………………….

firmę/działając

w

swoim

imieniu*

niżej

podpisany,

reprezentując

……..……………..…………………………………………………………….oświadczam,

iż firma/osoba* …………………………………………………………..…………………..………………… nie jest powiązany z firmą
EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski i/lub Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowym
„POLKAR” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy firmą/osobą*…………………………………………………………………
……………………….………………………………………lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
firmy/osoby *……………………………... …………………………………………………………..……..……………………………, a EUROFUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski i/lub Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowym „POLKAR”
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu
lub osobami wykonującymi czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru
Oferenta, polegające w szczególności na: pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………….………………………………………
Podpis
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OFERTA

Ja, niżej podpisana/y, ………………………………………………………………………………………….…… w odpowiedzi na
Zapytanie Ofertowe z dnia ………………………..…… dotyczące przedmiotu zamówienia – kod CPV
……………………………………………………………………….., składam niniejszą ofertę.

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia.
Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia:
OBIAD – CIEPŁY POSIŁEK za cenę brutto………………………………na jedną osobę.
PRZERWA KAWOWA za cenę brutto………………………………na jedną osobę.

Załączniki:
1) …………………………..
2) …………………………..
3) …………………………..
4) …………………………..

…………………….., dn. ……………………..

…….………………………………
(podpis osoby składającej ofertę)

*niewłaściwe skreślić
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