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Baboszewo, 2014.09.24

RL.042.3.20 13

Dotyczy:

projektu

"Przeciwdziałanie

wykluczeniu

POIG.08.03.00-l4-304/ 13 realizowanego przez
"Przeciwdziałanie

informacyjne -

cyfrowemu

Gminę

w

Gminie

Baboszewo w ramach

wykluczeniu cyfrowemu - elncJusion" osi priorytetowej 8

zwiększanie innowacyjności

Baboszewo"
działania

8.3

"Społeczeństwo

gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka 2007 - 2013.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówień poniżej

1.

świadczenie usług

I. NAZWA I ADRES

30 000 euro

cateringowych.

ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie
NIP 567 179 04 40
tel. (23) 66 II 091, fax (23) 66 II 071
e-mail: urzad@gminababoszewo.pl
www.gminababoszewo.pl

II. OPIS PRZEDM10TU ZAMÓWIENIA.
l. Przedmiotem zamówienia jest
przez

Zamawiającego

świadczenie usług

dwudniowych

szkoleń

cateringowych w trakcie organizowanych

z podstawowej

obsługi

komputera oraz
szkoleń

podstaw korzystania z internetu dla beneficjentów ostatecznych oraz
pracowników jednostek

podległych

w ramach projektu

dla

,,Przeciwdziałanie

wykluczeniu

2014 roku do 31

października

cyfrowemu w Gminie Baboszewo".
2. Szkolenia

będą

organizowane w terminie od 30

września

2014 roku w Gimnazjwn im. Armii Krajowej w Baboszewie oraz Zespole

Szkół

w Polesiu.

Przewidywana liczba uczestników na szkoleniach oraz mIejsce

planowane godziny podania

zamawianych posiłków:
•

30 września 2014 roku - 12 uczestników + I trener (I gr komputer), Baboszewo godz. 15 30

•

3

2014 roku - 12 uczestników + I trener (II gr komputer), Baboszewo

października

godz. 15 30
•

4

października

2014 roku - 24 uczestników + I trener (I i II gr internet), Baboszewo

godz. 11 30
•

6

października

2014 roku - 12 uczestników + I trener (m gr komputer), Baboszewo

godz. 15 30
•

lO

października

2014 roku - 12 uczestników + I trener (III gr internet), Baboszewo

godz. 15 30
•

II

października

2014 roku - 29 uczestników + I trener (IV i V gr komputer), Polesie

godz.II'o
•

15

października

2014 roku - 29 uczestników + I trener (IV i V gr internet), Polesie

godz. 11'0
•

20

października

2014 roku - 15 uczestników + I trener (VI gr komputer), Baboszewo godz.

15 30
•

21

października

2014 roku - 15 uczestników + I trener (VI gr internet), Baboszewo godz.

15 30
•

27

października

2014 roku - 7 uczestników + I trener (jednostki

podległe),

Baboszewo

2014 roku - 7 uczestników + I trener (jednostki

podległe),

Baboszewo

godz. 15 30
•

29

października

godz. 15 30
Zamawiający
Wykonawcę

w tenninie nie krótszym

niż

2 dni przed planowanym szkoleniem

będzie infonnował

o dokładnym tenninie i rniej scu szkolenia oraz liczbie dostarczanych posiłków.

Wykonawca w celu

prawidłowej

zapewnić

realizacji przedrniotu zamówienia powinien

uczestnikom szkolenia:
l. obiad jednodaniowy na
się

z dania

każdy dzień

głównego mięsnego,

szkolenia dla

każdego

uczestnika i trenera

składający

dodatków, surówki oraz napoju zgodnie z

poniższą

specyfikacją:

o

-

I opcja: kotlet z piersi kurczaka lub ze schabu co najmniej 150 g, frytki lub zapiekane

ziemniaki co najmniej 200 g, surówka ze

świeżych

warzyw co najmniej 150 g, sok lub

woda gazowanaJniegazowana co najmniej 250 mi w butelce szkJanej lub plastikowej.
o

II opcja: kotlet rnielony wieprzowy co najmniej 150 g, ziemniaki gotowane co najmniej
200 g, buraczki

smażone

co najmniej 150 g, sok lub woda gazowanaJniegazowana co

najmniej 250 mI w butelce szkJanej lub plastikowej.

Obiad podawany grupie w dniu szkolenia z

obsługi

być różny

komputera musi

od obiadu

podawanego tej samej grupie w dniu szkolenia z podstaw korzystania z internetu. Obiad dla
każdego

z

uczestników

szkolenia

termoizolacyjnym z kompletem

być

powinien

sztućców

podawany

na

ciepło

w

pojemniku
może

jednorazowych i serwetek. Obiad me

być

porcjowany w chwili podawania.

Wykonawca zobowiązany jest do:
l. przygotowania, dowozu oraz wydania zamawianych
i zabranie z miejsca szkolenia pojemników oraz
2.

świadczenia usług
jakości

cateringowych

wyłącznie

posiłków

napojów,

sprzątnięcie

sztućców,

przy

użyciu

produktów

spełniających

normy

produktów spożywczych,

3. dostaw w odpowiednich, czystych pojemnikach,

zapewniających

zabezpieczenie przedmiotu

dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników.
III. WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
jednorazowo po zrealizowaniu

usług

płatne

cateringowych w terminie 14 dni od daty otrzymania

faktury/rachunku.
2. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Usługa

musi

być świadczona

od dnia 30

września

2014 roku do dnia

zakończenia

ostatniego

szkolenia.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY.
Zamawiający

wybierze ofertę Wykonawcy, która

będzie zawierała najniższą cenę

brutto.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY.
l. Oferta powinna

być

stanowiącym załącznik
występowania

sporządzona

polskim na "Formularzu ofertowym"
osobę/y

uprawnione do

w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią Wykonawcy.

określonej działalności

posiadania takich

ofert.

załącza oświadczenie

lub

czynności, jeżeli

o posiadaniu
ustawy

uprawnień

do

nakładają obowiązek

uprawnień.

3. W toku oceny ofert
złożonych

języku

do niniejszego zapytania, podpisana przez

2. Do formularza oferty Wykonawca
wykonywania

w

Zamawiający może żądać

od oferentów

wyjaśnień dotyczących treści

4.

Ofertę należy złożyć

a) - za

do 26 września 2014 roku do godz. 13

pośrednictwem

poczty na adres:

09 - 130 Baboszewo lub

osobiście

Urząd

00:

Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A,

w Sekretariacie

nr 4) w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na

Urzędu

Gminy Baboszewo (pok.

świadczenie usług

cateringowych"

b) - w formie elektronicznej na adres e-mail: ur.lad@gminababoszewo.pl - oferty
składane

za

pomocą

poczty elektronicznej powinny

oferty" opatrzonego podpisem osoby
z podpisanym

upoważnionej

mieć postać

skanu "F ormularza

pieczątką

Wykonawcy wraz

i

oświadczeniem dotyczącym świadczenia usług

cateringowych.

5. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Dodatkowych informacji z ramienia

Zamawiającego

udziela Robert Krysiak - tel. (23) 66 11 091

wew. 29, e-mail: rkrysiak@gminababoszewo.pl -w godzinach od 7.30 do 15.30.

Ogłoszenie

o postępowaniu zamieszczono na:

l. stronie internetowej:

www.ugbaboszewo.bip.org.pl; www.gminababoszewo.pl w dniu

24.09.2014 r.;
2. tablicy

ogłoszeń Urzędu

Gminy Baboszewo w dniu 24.09.2014 r.
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EUROPEJSKI FUNDUSZ
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(data)

(pieczęć

Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

W

związku

dotyczącym

z zapytaniem ofertowym RL.042.3.2013 z dnia 24

projektu

"Przeciwdziałanie

informacyjne -

2014 roku

wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo"

P01G.08.03.00-14-304113 realizowanego przez
"Przeciwdziałanie

września

Gminę

Baboszewo w ramach

wykluczeniu cyfrowemu - eIncIusion" osi priorytetowej 8

zwiększanie innowacyjności

działania

8.3

"Społeczeństwo

gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka 2007 - 2013 oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie:

1.

I

świadczenie usług

cateringowych
Ilość

Nazwa

Cena brutto

185 szt.
Łączna

cena za całość zamówienia:

kwota netto: ..... ...............................

zł (słownie

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

.............................................................................................................................................................. )
podatek VAT: ....................................

zł (słownie

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

.............................................................................................................................................................. )
kwota brutto: ....................................

zł (słownie

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

.............................................................................................................................................................. )

l. W podanej

wyżej

cerue

uwzględnione zostały

wszystkie koszty wykonania przedmiotu

zamówienia.
2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się
zastrzeżeń

z

treścią

zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego

oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

3. Osoba do kontaktu

(imię,

nazwisko, telefon, e-mail): ............................................................. ..

Podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

_ _ _ _ _ _ dnia _ _ _ _ 2014 roku

Świadczenie usług cateringowych dla uczestników szkoleń
"Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo"

Oświadczamy, że:

l. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania

działalności

lub

czynności

w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
3. Dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdujemy

się

w sytuacji ekonomicznej

i finansowej

zapewniającej

zamówienia.

Podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

wykonanie

