Pyrzyce, dnia 06 marca 2013 r.
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ZAPYTANIE OFERTOWE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach realizujący w partnerstwie projekt systemowy
„Nowa Szansa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII.
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie, zwraca się do osób zainteresowanych zapytaniem ofertowym o składanie
ofert.
1. Przedmiot zamówienia dotyczy usługi cateringowej obejmującej serwis kawowy z
zimnymi przekąskami.
2. Termin realizacji zamówienia: w okresie od czerwca do listopada 2013 r. oraz od
czerwca do listopada 2014 r., dokładne terminy zostaną podane po ustaleniu terminów
zajęć z trenerami.
3. Istotne warunki zamówienia
Usługa cateringowa obejmuje:
 Kawa, herbata (cukier, cytryna, śmietanka), woda mineralna, soki,
 Ciasto – minimum dwa kawałki na uczestnika,
 Zimne przekąski w tym, kanapki z szynką, serem oraz warzywami – minimum
dwie na uczestnika,
 Dowóz cateringu na wskazane miejsce szkolenia (teren Pyrzyc), przygotowanie
całego serwisu, w tym filiżanki, talerzyki, serwetki, termosy itd., przygotowanie i
rozłożenie cateringu przed zajęciami (od godz. 08.00 do 09.00), a także zebranie
go po zakończonych zajęciach i posprzątanie (od godz. 14.00 do 15.00).
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w trakcie trwania 7 warsztatów 3dniowych dla grupy 20 uczestników w godzinach od 09.00 do 14.00 w roku 2013 oraz 5
warsztatów 3-dniowych dla grupy 14 uczestników w godzinach od 09.00 do 14.00 w roku
2014.

4. Sposób przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:
 dane Wykonawcy,
 propozycję cenową na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, należy podać koszt
jednostkowy usługi – dzienną cenę cateringu przypadającą na jedną osobę tzw.
osobodzień,
 opis świadczonych usług oraz doświadczenie Wykonawcy.
Oferty będą rozpatrywane na podstawie doświadczenia Wykonawcy oraz zaproponowanej
ceny brutto za osobogodzinę.
Zainteresowanych Wykonawców prosimy o składanie ofert w formie papierowej w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, Tel. 91 561 11 66, email: ops.pyrzyce_nowa.szansa@wp.pl do dnia 10 maja 2013 r.
5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do
udzielenia zamówienia.
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