Ośrodek Pomocy Społecznej
74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, tel. (091) 561 11 50; fax (091) 561 11 63

e-mail: ops_pyrzyce@wp.pl
www.ops.pyrzyce.info.pl

Nasz znak: OPS-OA.061.24.2013.MD

Pyrzyce, dnia 26 listopada 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm) zwracamy się z zapytaniem ofertowym:
1. Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200
Pyrzyce
2. Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie dań gotowych na spotkanie wigilijne „Wspólna Wigilia 2013 r.” dla
max 80 osób.
W ramach realizacji zamówienia wykonawca zapewnia następujące potrawy:
•

barszcz czerwony z uszkami;

•

pierogi z kapustą i grzybami;

•

potrawa rybna (ryba po grecku);

•

karp smaŜony;

•

sałatka śledziowa (dwa rodzaje);

•

sałatka warzywna;

•

ciasto: np.: sernik, makowiec, piernik;

•

pieczywo;

•

kawa, herbata

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
23 grudnia 2013 r., w godz. 11.00 – 13.00, miejsce – Pyrzycki Dom Kultury
4. Kryterium oceny:
– cena – 100 %
przy czym 100 pkt uzyska oferent, którego oferta będzie zawierała najniŜszą cenę.

5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić naleŜy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 1).
Ofertę sporządzić naleŜy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę
upowaŜnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą
na kopercie naleŜy umieścić napis „Oferta - „Wspólna Wigilia 2013”.
Ofertę złoŜyć moŜna osobiście u zamawiającego lub pocztą tradycyjną.
6. Miejsce i termin złoŜenia oferty:
Ofertę złoŜyć naleŜy do dnia 09 grudnia 2013 r. (poniedziałek) do godz. 12.00 na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi dnia: 10 grudnia 2013 r. (wtorek).
8. Sposób płatności – w całości po wykonaniu pełnego zamówienia.
NaleŜność zostanie wypłacona Wykonawcy przelewem w terminie 14 dni , na wskazane
konto po przedstawieniu faktury.

…………………………………..
(podpis pracownika merytorycznego)

…………………………………..
(podpis Kierownika)

Załączniki:
1.Wzór oferty Wykonawcy

