Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Rawa Mazowiecka, dnia 22 listopada 2017r.

Zapytanie ofertowe
Na wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu,
dostarczeniu i obsłudze serwisu kawowego podczas warsztatów
terapeutycznych prowadzonych w ramach projektu „RAWA – rozwój,
animacja, wiedza, aktywizacja”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
z póź. zm.) - zwanej ustawą pzp, realizując zasadę rozeznania rynku na zamówienia o
wartości poniżej 50 tyś. PLN, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na następujący przedmiot
zamówienia:
Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i obsłudze serwisu
kawowego podczas warsztatów terapeutycznych prowadzonych w ramach projektu
„RAWA – rozwój, animacja, wiedza, aktywizacja”

55520000 - 1 usługi dostarczania posiłków

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
- Usługa dotyczy przygotowania, dostarczenia i obsługi serwisu kawowego dla 45
uczestników warsztatów terapeutycznych prowadzonych w ramach „RAWA – rozwój,
animacja, wiedza, aktywizacja” podzielonych na 4 grupy (10-12 osób, w sumie 585 jednostek
osobodnia). Serwis kawowy wraz z obsługą kelnerską podczas 2 przerw w trakcie każdego
dnia warsztatów (przewidywane spotkania w wymiarze 4 godzin dziennie). Planowane jest
wykonywanie usługi dla każdej z utworzonych grup w przeciągu 13 dni w okresie 2miesiecznym. Miejsce realizacji usługi: teren gminy Rawa Mazowiecka (w zależności w jakiej
lokalizacji odbywać się będą danego dnia warsztaty terapeutyczne, planuje się wykonywanie
usługi w lokalach wchodzących w skład zasobów gminnych lub w siedzibie Zamawiającego).

Zakres usługi będzie polegać na przygotowaniu:
- serwisu kawowego: kawa czarna, kawa rozpuszczalna, herbata (różne rodzaje w tym:
czarna, zielona, owocowa), cukier, śmietanka do kawy, cytryna oraz co najmniej po jednym
rodzaju ciasta i ciastek. Napoje w ilości nielimitowanej na jednego uczestnika warsztatów.
- kanapki w ilości 4 sztuki na osobę dziennie (pieczywo jasne i ciemne, masło, wędlina,
warzywa (w tym: ogórek, pomidor, sałata) lub w zastępstwie wędliny pasta (np. rybna,
jajeczna).
Usługa obejmuje zapewnienie stałej obsługi kelnerskiej, a także w razie konieczności
zapewnienie naczyń – nie dopuszcza się stosowania naczyń jednorazowych.
Ponadto od Wykonawcy wymagane jest uprzątnięcie miejsca realizacji usługi.
Łączna liczba realizowanych świadczeń w ramach usługi – 585 jednostek osobodnia tj. 45
(liczba uczestników) x 13 (liczba dni świadczenia usługi przypadająca na każdego z
uczestników warsztatów terapeutycznych projektu „RAWA – rozwój, animacja, wiedza,
aktywizacja”).
Termin rozpoczęcia realizacji usługi: grudzień 2017r.
Wymagania dla Wykonawcy :
- doświadczenie w wykonywaniu usług o charakterze cateringowym.
Kryteria oceny ofert :

Cena – 100 %

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.
Prosimy o składanie ofert cenowych do dnia 27.11.2017r. do godz. 14 ⁰⁰ w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka,
Al. Konstytucji 3 Maja 32, pokój 106.
W przypadku pytań dotyczących zapytania ofertowego prosimy kontaktować się z: Iwoną
Jędrzejczak tel. (0-46) 814 39 08.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rawie Mazowieckiej

Dane Oferenta (lub pieczęć):
dnia…………………………………
……………………………………………………….
………………………………………………………..
Tel: ……………………………… e-mail: ……………………………………………………..
OFERTA

Do
Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Rawie Mazowieckiej
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), a dotyczącego:
Wykonania usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i obsłudze
serwisu kawowego podczas warsztatów terapeutycznych prowadzonych w ramach
projektu „RAWA – rozwój, animacja, wiedza, aktywizacja”
Składam/y ofertę następującej treści:
Cena brutto usługi - jednostkowa (tj. za świadczenie usługi cateringowej dla jednego
uczestnika
warsztatów
terapeutycznych
podczas
jednego
dnia)
………………………………………………………………………………….zł
Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.
Oświadczam, że posiadam uprawnienia do świadczenia powyższej usługi.
Oświadczam, że posiadam następujące doświadczenie w świadczeniu podobnych usług:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………...

…………………………………………….
Podpis oferenta

