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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/POKL/2012 

dla przedmiotu zamówienia: 

Polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku  
na spotkanie podsumowujące projekt            

„Szansa na lepsze jutro” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

1. ZAMAWIAJ ĄCY:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 05-430 Celestynów, ul. Regucka 3, 
Nr tel./fax 22 789-70-54 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

„Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem o 
cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759). 

Postępowanie prowadzone będzie w związku obowiązującymi dokumentami: ustawą  
o finansach publicznych, z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy. 

3. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
4. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie poczęstunku dla 10 uczestników 
projektu „Szansa na lepsze jutro” plus zespół projektowy 5 osób i przedstawiciele władz 
lokalnych Wójt Gminy i Skarbnik Gminy, łącznie 17 osób na spotkanie podsumowujące projekt, 
realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie, współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Przedmiotem Zamówienia jest: 

4.1 Obejmujące przygotowanie: 

- flaki + pieczywo (17 porcji). 

- kanapki (ok.6-7 sztuk na osobę), 
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- sałatki – 3 rodzaje (ok. 150g na osobę każdego rodzaju sałatki), 

- ciasto – 3 rodzaje (ok. 150g na osobę każdego rodzaju ciasta), 

- serwis kawowy – kawa i herbata z dodatkami  

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia 
własnych naczyń, sztućców, zapewnienie obrusów, serwetek i wszystkich pozostałych elementów 
wymaganych do prawidłowej realizacji zamówienia.  

4.2 Termin realizacji zamówienia:  12 grudnia 2012 roku, godz. 1000 

4.3 Miejsce realizacji zamówienia: Sala konferencyjne Urzędu Gminy w Celestynowie   
                                                    ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów. 

4.4 Dostawa poczęstunku na koszt Wykonawcy. 

4.5 Wykonawca odpowiada za przygotowanie i transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go 
z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO W RAMACH ZAMÓWIENIA: 

5.1 Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy o ile: 

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy    
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

- posiada wiedzę i doświadczenie oraz sytuację ekonomiczno – finansową gwarantującą  
wykonanie zamówienia, 

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

5.2  Prosimy o wskazanie: 

Całkowitego kosztu (brutto) zamówienia. 

5.3  Płatność: 

Zapłata za usługę będzie dokonana po zrealizowaniu usługi na konto Wykonawcy wskazane na 
wystawionej fakturze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
 

6. OPIS SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

6.1 Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania   
ofertowego Nr 7/POKL/2012” wraz z proponowanym menu zawierającym wycenę.   

6.2 Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu  ofertowym 
Nr 7/POKL/2012”. 
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6.3 Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej lub e-mailem na załączonym wzorze według 
załącznika Nr 1. 

6.4 Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 
na zewnątrz. 

 
7. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

7.1 Ofertę należy przesłać na adres: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie 
ul. Regucka 3 
05-430 Celestynów 
tel. (22) 789-70-54, fax (22) 789-70-54 
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@gops.com.pl 

7.2 Termin złożenia oferty: ofertę należy przesłać do dnia 7 grudnia 2012 roku do godz. 1300.  

7.3 Osoby do kontaktów roboczych: 

Renata Paziewska – pracownik socjalny  tel. 22 789-70-54 wew. 140 
        e-mail: pomoc@gops.com.pl  

 
8. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY 

8.1 Kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty: 

- cena brutto za całość zamówienia 100 pkt. 

 

9. INTEGRALN Ą CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO „ZAPYTANIA OFERTOWEGO                                
Nr 7/POKL/2012”  STANOWI ZAŁ ĄCZNIK Nr 1. 
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Załącznik Nr 1                 
do zapytania ofertowego Nr  7/POKL/2012, 
którego wartość nie przekracza wyrażonej w 
złotych polskich równowartości kwoty  
14 tys. euro. 

 

 
OFERTA 

 
   
   
…………………………………. 
                (Wykonawca)         

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Celestynowie 

       ul. Regucka 3 
05-430 Celestynów 

 
 
 Odpowiadając na skierowanie do nas zapytania ofertowe dotyczące zamówienia publicznego 

realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U.  z 2010r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.), a dotyczącego:  

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

      (wpisać przedmiot zamówienia) 

Składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonania zamówienia za cenę netto ………………… zł. 

Obowiązujący podatek VAT ……%     ………………….…zł. 

Cena brutto ………………………………………….....…………………..zł. 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………. . 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki. 
 

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP……………………………. . 

 
 

     ……………………………. 
(data i podpis osoby    

upoważnionej) 


