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Sucha Beskidzka 22.03.2016 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

 
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny 

usługi. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 

34-200 Sucha Beskidzka. 

2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą: 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest: 

- Magdalena Radwan tel. 033 874 40 31 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5 b.  

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest catering na miejsce prowadzenia treningu kompetencji i umiejętności 

społecznych dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej 
Beskidzkiej” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.  
Uwagi: 

Catering obejmie dostarczenie na miejsce prowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 

uczestników i trenera prowadzącego dla 4 grup w terminach podanych poniżej posiłków w następującej ilości: 

I grupa – 7 osób x 3 dni = 21 obiadów + 3 obiady dla trenera = 24 obiady (05.04.2016 r.- 07.04.2016 r.) 

II grupa – 8 osób x 3 dni = 24 obiadów + 3 obiady dla trenera = 27 obiadów (12.04.2016 r. – 14.04.2016 r.) 

III grupa - 8 osób x 3 dni = 24 obiadów + 3 obiady dla trenera = 27 obiadów (19.04.2016 r. – 21.04.2016 r.) 

IV grupa - 7 osób x 3 dni = 21 obiadów + 3 obiady dla trenera = 24 obiady (26.04.2016 r.- 28.04.2016 r.) 

Łączna ilość obiadów = 102 

Ostateczna liczba wydanych posiłków może ulec zmianie (przyczyny losowe uczestników). 

Przez catering rozumie się obiad składający się z zupy oraz dania głównego (mięso lub ryba z dodatkiem 

ziemniaków, ryżu lub frytek i zestawu surówek), oraz napój 0,2 l (soki, woda mineralna gazowana  

i niegazowana). Obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło z kompletem sztućców  

i serwetek, obiad musi być dostarczony jako wyporcjowany. Posiłki winny być dostarczane dla: 

-I grupy między godziną 14.00 a 15.00  

-II grupy między godziną 12.00 a 13.00 

-III grupy między godziną 12.00 a 13.00  

-IV grupy między godziną 12.00 a 13.00  

na miejsce zajęć (treningu), które odbędą się w mieście Sucha Beskidzka. Zamawiający wskaże Wykonawcy 

dokładny adres w chwili podpisania umowy.  

4. Przewidywany termin realizacji zamówienia 

w dniach: 05.04.2016 r.- 07.04.2016 r.; 12.04.2016 r. – 14.04.2016 r.; 19.04.2016 r. – 21.04.2016 r.; 26.04.2016 

r.- 28.04.2016 r. 

5. Okres gwarancji: nie dotyczy  

6. Warunki płatności 

Faktura Vat 

7. Inne istotne warunki zamówienia 

    Kryteria wyboru oferty – cena 100% 

8. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania oferty: 

8.1. Ofertę należy złożyć w formie: 
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pisemnej (osobiście w siedzibie PCPR w Suchej Beskidzkiej – dziennik podawczy, listownie na adres: Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościelna 5b), 34-200 Sucha Beskidzka w nieprzejrzystej kopercie.  

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz  Wykonawcy, a także adnotację:  

Catering na miejsce prowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu 

„Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” 

8.2. Oferta winna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz za całość zamówienia. 

8.3. Ofertę na załączonym druku (zał. nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 30.03.2016 r., do godz. 10.00.
 

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na innym druku niż wysłany do wykonawcy pod warunkiem, że 

zawiera ona elementy składowe zawarte w druku oferty. 

8.4. Oferty otrzymane po terminie ich składania, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.  

8.5. Okres związania ofertą: 30 dni 

9. Do oferty należy załączyć: 

a) formularz ofertowy (Załącznik nr 1) 

 

 

                                                                                                                            Krzysztof Cieżak 

Dyrektor PCPR w Suchej Beskidzkiej 

 (pieczęć i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt pn.” Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Biuro projektu: PCPR ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka 

 

Załącznik nr 1  

 

 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest catering na miejsce prowadzenia treningu kompetencji i umiejętności 

społecznych dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej 
Beskidzkiej” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.  
 
Składamy ofertę następującej treści: 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: ………………………………………… zł brutto 

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zakres usługi Ilość obiadów  Cena jednostkowa za obiad 
brutto 

Cena łączna 

catering 102     

 

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

3. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni. 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

(data i podpis Wykonawcy) 


