Zapytanie ofertowe otrzymałem w dniu ……………………………… Potwierdzam, iż jestem
potencjalnym wykonawcą zamówienia.

…………….…..
Popis i pieczęć.
✄ _____________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku
w ramach projektu pt. „Wiedza i doświadczenie kluczem do kariery” (nr naboru:
POWR.01.02.01-IP.13-24-001/15), realizowanego w ramach Działania 1.2 pn. „Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.1
pn. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020.
Tryb postępowania: rozeznanie rynku z uwagi na wartość zamówienia szacowaną
poniżej 50 tyś. zł bez podatku VAT, jako tryb fakultatywny dla Beneficjenta.
Nazwa i kod CPV: Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy
klientów (55511000-5), Usługi dowożenia posiłków (55521200-0).
Termin złożenia oferty: 10 dni kalendarzowych, tj. do dnia 17.06.2016 . Oferty należy
złożyć drogą elektroniczną (rekrutacjaefs@kwartet.katowice.pl) lub osobiści / za
pośrednictwem poczty (kuriera) na adres: ul. Fabryczna 24, 40-611 Katowice. Pytania
dotyczące niniejszego postępowania można kierować elektronicznie na adres
rekrutacjaefs@kwartet.katowice.pl.
Podstawowe zasady postępowania: postępowanie realizowane jest w sposób
transparentny, z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Sposób upublicznienia zapytania: upublicznienie na stronie http://www.bezplatneszkolenia-efs.pl Upublicznienie nastąpiło w dniu 08.06.2016. Dodatkowo zapytanie
ofertowe zostało upublicznione poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zamawiającego
w siedzibie spółki, jak również w Biurze projektu, mieszczącym się pod adresem ul.
Fabryczna 24, 40-611 Katowice.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zapewnienie w okresie 2016 roku na terenie całego województwa śląskiego usług
cateringowych w wymiarze 2 568 dostarczonych porcji w ramach zajęć szkoleniowych.
Szczegółowa specyfika posiłku: obiad 2 daniowy (1 danie oraz zupa) wraz z napojem dla
uczestników/uczestniczek projektu według poniższej gramatury posiłków:

1. Zupa 450 ml
2. Mięso / Ryba 120g
3. Surówka 120 g
4. Dodatki skrobiowe 120 g
5. Napój 200 ml (sok, woda gazowana, niegazowana).
W przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez uczestników szkolenia faktu bycia
wegetarianinem, należy zapewnić odpowiednie menu wegetariańskie. Każdorazowo,
Zamawiający zgłosi Wykonawcy liczbę obiadów wegetariańskich.
Z uwagi na specyfikę projektu Zamawiający informuje, iż szczegółowe lokalizacje
oraz terminy realizacji usług będą przekazywane wybranemu Wykonawcy na
bieżąco, w miarę rekrutacji poszczególnych uczestników projektu.
Warunki udziału w postępowaniu:
a. Zamawiający wymaga spełnienia następujących warunków dostawy na terenie całego
województwa śląskiego: rezerwacja dostawy do 10:00 w danym dniu, dostawa do
14:00 w danym dniu - weryfikowane poprzez oświadczenie zawarte w treści
oferty.
Kryteria oceny ofert: cena (100%). Zamawiający wybierze najtańszą ofertę.
Informacja o wagach punktowych
poszczególnych kryteriów oceny ofert:
opisano powyżej.
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Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
opisano powyżej.
Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego są:
Łukasz Knapczyk, Bartosz Knapczyk
Osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy są: Łukasz Knapczyk, Bartosz
Knapczyk
Warunki zmiany umowy: nie dotyczy.
Podpis i pieczęć Beneficjenta: ………………………………………………….
Załączniki:
1. Wzór oferty.

Załącznik nr 1 - Wzór oferty.

Do: Kancelaria Podatkowa Kwartet S.C. Łukasz
Knapczyk, Bartosz Knapczyk

Oferta
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.06.2016 w ramach projektu pt. „Wiedza i
doświadczenie kluczem do kariery”, realizowanego w ramach Działania 1.2 pn. „Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.1
pn.

„Wsparcie

udzielane

z

Europejskiego

Funduszu

Społecznego”

Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 niniejszym przedkładam
ofertę wykonawcy

……………………………………………………….
Nazwa i adres wykonawcy

Oświadczam i zapewniam, iż zapoznałem się z zapytaniem ofertowym z dnia 08.06.2016
dotyczącym zapewnienia w 2016 r. na terenie całego województwa śląskiego usług
cateringowych podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „Wiedza i
doświadczenie kluczem do kariery”, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do
wykonania całości określonego tam przedmiotu zamówienia, na warunkach w nim
wskazanych.

Dodatkowo oświadcza i zapewniam, iż:

- posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

- posiadam niezbędny potencjał techniczny,
- przedmiot zamówienia zrealizuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami
prawa oraz standardami przyjętymi dla tego typu usług.

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe z dnia 08.06.2016 oświadczam, iż:

1. Oferuję cenę ……..………. zł brutto za jedną porcję opisaną w zapytaniu
ofertowym (cena do dwóch miejsc po przecinku)
Łącznie …………………………..zł brutto
2. Spełnię następujące warunki dostawy na terenie całego województwa
śląskiego: rezerwacja dostawy do 10:00 w danym dniu, dostawa do 14:00 w
danym dniu - podczas całego okresu realizacji zamówienia.

…………………………….
Podpis i pieczęć oferenta

