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        Wszyscy Wykonawcy 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający:  

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel. 76 746-15-70, fax 76 746-15-71 

popppidm@polkowice.edu.pl, www.polkowice.edu.pl 

 
KIERUJE ZAPYTANIE OFERTOWE  

dotyczące kompleksowej obsługi cateringu kawowego podczas konferencji powiatowej 
w dniu 27.11.2013r. 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa cateringu kawowego podczas konferencji 

powiatowej w dniu 27.11.2013r., w ramach realizacji projektu „Nowa jakość systemu 

doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim“ współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie 

rozwoju szkół. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 

1) Przygotowanie cateringu kawowego składającego się z: 
a) 3 rodzajów ciasta (200 kawałków) - podawane w papilotach, 
b) 9 litrów wody w butelkach po 1,5 l (3 butelki wody niegazowenej, 3 butelki wody gazowanej), 
c) 10 litrów soków owocowych (różne smaki soków). 

2) Dostawa przygotowanego cateringu kawowego do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Polkowicach w dniu 27.11.2013r. na godz. ustaloną wcześniej z Zamawiającym. 

3) Zapewnienie podczas konferencji serwisu kawowego: 
a) filiżanek z talerzykami (podstawkami) – 100 szt., 
b) łyżeczek do kawy – 100 szt., 
c) talerzyków na ciasto – 100 szt., 
d) szklanek na zimne napoje – 100 szt., 
e) dzbanki na zimne napoje. 

4) Zapewnienie kompleksowej obsługi cateringu kawowego przed i podczas trwania konferencji, tj.: 
a) przygotowanie stołu na catering kawowy (nakrycie, dekoracje, serwetki), 
b) obsługa uczestników konferencji (zapewnienie min. 1 osoby do obsługi cateringu kawowego). 
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Dodatkowe informacje: 
1) Zamawiający dysponuje stołem na przygotwanie cateringu kawowego. Dodatkowo 

Zamawijący posiada kawę rozpuszczalną, herbatę, mleko, cukier, cytrynę, termosy na gorącą 
wodę. Liczba osób uczestniczących w konferencji: ok. 100, 

2) Wykonawca przy przygotowaniu cateringu kawowego uwzględni świerze produkty dostępne 
na rynku, 

3) Ciasto powinno posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd, 
4) Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia, 
5) Świadczenie usług żywienia odbywać powinno się wg ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.).  
 

2. Termin realizacji zamówienia: 27.11.2013r. w godz. od 11.00 do 14.00. 
 

Płatność nastąpi do 14 dni od otrzymania faktury/rachunku lub po otrzymaniu transzy (dotacji)  

z IP2. 

 

3. Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać w siedzibie POPPPiDM. 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Bartkowiak, tel. 76 746-15-70. 

 

4. Oferty należy składać do dnia 25.11.2013r. do godziny 10.00 w siedzibie POPPPiDM                               

w Polkowicach, ul. Targowa 1. 

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać lub przesłać w wyznaczonym terminie 

na adres: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, w zaklejonej kopercie                                 

z dopiskiem „Oferta dot. kompleksowej obsługi cateringu kawowego podczas konferencji 

powiatowej w dniu 27.11.2013r. w ramach realizacji projektu „Nowa jakość systemu 

doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim“.“ 

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofetowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. 

 

Kryteria oceny ofert: 

1) cena 100 % 

2) cenę należy podać w złotych polskich, cyfrowo oraz słownie, w wartości netto i brutto. 

 

5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) Formularz oferty cenowej – załącznik nr 1, 

2) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2. 

 

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy podpisującego ofertę. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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7. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 14.000 euro postępowanie jest prowadzone 

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

8. Po dokonanym wyborze Zamawiający dokona zamówienia u wybranego oferenta.  

9. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji cen z wybranymi oferentami.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania opisu przedmiotu zamówienia oraz   

do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.  

 

 

 

Dyrektor POPPPiDM w Polkowicach 
Renata Czapczyńska 

Polkowice, dnia 20.11.2013 r. 
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(Pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

 

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa 
Psychologiczno – Pedagogicznego  
i Doradztwa Metodycznego  
w Polkowicach 
ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice  
 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego  na: kompleksową obsługę cateringu kawowego podczas 

konferencji powiatowej w dniu 27.11.2013r. w ramach realizacji projektu „Nowa jakość systemu 

doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim“ współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, 

MY NIŻEJ PODPISANI 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
(nazwa /firma/ dokładny adres Wykonawcy) 

 

1. Składamy ofertęna wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonymw zaproszeniu 
 do składania ofert. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się 
za związanych określonymi w niej postanowieniami  i zasadami postępowania. 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 Netto: ………………………….. zł, słownie: ……………………………………………………………………….………… zł 
 Brutto: ………………………….. zł, słownie: …………………………………………………………………..….………… zł 

zgodnie z dołączonym do oferty załącznikiem cenowym. 
4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w zaproszeniu do składania 

ofert. 
5. Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 
6. Wszelką korespondencjęw sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:  

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

…………….…………………………………………. 
              DATA I PODPIS WYKONAWCY 
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(Pieczęć Wykonawcy) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Składając ofertę na: kompleksową obsługę cateringu kawowego podczas konferencji powiatowej  
w dniu 27.11.2013r. w ramach realizacji projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli  
w powiecie polkowickim“ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka 
jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, 
 
Podstawowe dane: 

Lp. Nazwa  Opis oferowanego cateringu kawowego 

1. 
1 rodzaj ciasta ....................... 

.............................................. 
 

2. 
2 rodzaj ciasta ....................... 

.............................................. 
 

3. 
3 rodzaj ciasta ....................... 

.............................................. 
 

4. 
Woda niegazowana 

.............................................. 
 

5. 
Woda gazowana 

.............................................. 
 

6. 
Soki owocowe 

.............................................. 
 

 

Dodatkowe informacje: 
1) Dostawa cateringu kawowego: ......................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
2) Zapewnienie serwisu kawowego: ..................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
3) Zapewnienie obsługi cateringu kawowego: ...................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 

 

…………….…………………………………………. 
              DATA I PODPIS WYKONAWCY 

 


