Włocławek, 01.12.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pn.: „Aktywuj SUKCES !” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na
lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty cenowej.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
•

Zamówienie składa się dwóch części i obejmuje:

CZĘŚĆ I
Usługa cateringowa serwis kawowy
- miejsce realizacji zadania: Włocławek
- zakres usługi dostarczenie dla Uczestników projektu na miejsce szkolenia serwisu kawowego
Serwis kawowy składa się z :
- kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna
- woda mineralna gazowana i niegazowana
- drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki, kruche ciastka lub owoce, przy czym istnieje
możliwość szerszego zakresu usług o ile mieści się w określonej maksymalnej cenie.
Usługi świadczone będą zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Zamawiającego. Sale do
świadczenia cateringu zapewnia Zamawiający. W szkoleniach w ciągu dnia będzie uczestniczyło około
10 osób.
CZĘŚĆ II
Usługi cateringowej serwis obiadowy
- miejsce realizacji zadania: Włocławek
- zakres usługi: dostarczenie cateringu dla Uczestników projektu podczas organizacji szkoleń w ramach
projektu – 5 spotkań szkoleniowych. W szkoleniach w ciągu jednego dnia będzie uczestniczyło około
10 osób.
Serwis obiadowy obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie) oraz napój, przy czym istnieje możliwość
szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w określonej maksymalnej cenie. Usługi świadczone będą
zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Zamawiającego. Sale do świadczenia cateringu
zapewnia Zamawiający.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty można składać na część I i / lub
część II.

II.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
- uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, tj. posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności objętej Ofertą (tzn.
posiadanie aktualnej koncesji – zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz zgodę
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej i inne niezbędne pozwolenia).
Wykonawca w formularzu ofertowym oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Zaoferowaną cenę brutto za przedmiot zamówienia CZĘŚCI I i/lub CZĘŚCI II Wykonawca przedstawia
w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku i dostarczyć go w
formie papierowej do biura projektu „Aktywuj Sukces !” na adres Centro Plus Andrzej Rafalski,
Włocławek 87 – 800 ul. Jesionowa 1 lub przesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@centroplus.pl do dnia 07.12.2020 r. do godz. 15:00.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY DOT. ŚWIADCZENIA USŁUGI CATERINGOWEJ
W RAMACH PROJEKTU „Aktywuj Sukces !”

Dane

W odpowiedzi na ogłoszenie dot. rozeznania rynku na usługi cateringu
w ramach projektu „Aktywuj Sukces !”,
oferuję wykonanie zamówienia za kwotę:

Cześć I - oferta dot.:
cena jednostkowa brutto
za serwis kawowy dla 1
osoby

…………………………………………………………………… zł
Jednocześnie oświadczam, iż spełniam / nie spełniam * warunków
udziału w postępowaniu, tj. posiadam uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności objętej ofertą

Część II – oferta dot.:
…………………………………………………………………… zł
cena jednostkowa brutto
za usługę cateringową serwis obiadowy dla 1
osoby
*niepotrzebne skreślić

Jednocześnie oświadczam, iż spełniam / nie spełniam * warunków
udziału w postępowaniu, tj. posiadam uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności objętej ofertą

