SPOTKANIA – TRADYCJA KULTURA I CODZIENNOŚĆ NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU
nr CZ.3.22/3.2.00/09.01298
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Zamawiający

Przedmiot
zamówienia

Opis
zamówienia

Miejski Dom Kultury „Muflon”, 58-570 Jelenia Góra , ul. Cieplicka 172
NIP 611-181-45- 59, REGON P-230913410
W imieniu, którego działa: Aleksandra Jarocioska- dyrektor
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów, w tym udzielania
odpowiedzi na pytania Oferentów
Aneta Cicha – Kardosh, e-mail: muflon@sobieszow.pl
WYŻYWIENIE
dla członków grup artystycznych, ekspertów i gości podczas Międzynarodowego
Festiwalu Folkloru 2011 organizowanego przez Miejski Dom Kultury „Muflon”.
Działanie to odbywa się w ramach projektu: SPOTKANIA – tradycja, kultura
i codziennośd na czesko – polskim pograniczu
1. Usługa polegad będzie na:
a.) Przygotowanie dwudaniowego posiłku:
1 danie: zupa (rosół lub zupa pomidorowa z makaronem)
2 danie: ziemniaki, surówka, 1 sztuka mięsa, napój (0,25 l)
Ilośd posiłków wegetariaoskich: 20 sztuk
miejsce wydania posiłku: Jelenia Góra – Sobieszów, SP nr 15 w Jeleniej
Górze (ul. Kamiennogórska 9)
termin wydania posiłku: 11.06.2011
posiłki będą wydawane w różnych godzinach zgodnie z przedstawionym
planem przez zamawiającego
b.) pełna obsługa posiłku
2. Ilośd posiłków: 160 sztuk
3. W kosztach usługi należy uwzględnid
(jeżeli usługa będzie realizowana poza obiektem restauracyjnym):
a.) koszty związane z dostarczeniem zamówienia do pomieszczenia w którym
odbywad się będzie spotkanie w ramach wyznaczonych godzin
(dowóz w odpowiednich pojemnikach na wyznaczone godziny)
b.) koszty związane z konsumpcją tj. pojemniki do przechowywania żywności
utrzymujące temperaturę przygotowanych posiłków – napoi, tace, filiżanki,
sztudce, talerze (naczynia w tym: kubki, filiżanki, talerzyki, sztudce nie mogą
byd naczyniami jednorazowymi)
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części
zapytania.
5. Oferta zawiera również dokładne menu

Termin
realizacji

Dnia 11.06.2011

Forma płatności

Przelew 14 dni

Kryteria oceny
ofert
Sposób
realizacji

cena 100%

Termin
składania ofert

10.05.2011r., godz.14.00

Sposób
składania ofert
Sposób
przygotowania
oferty

na adres mailowy: muflon@sobieszow.pl lub fax nr 0757553770
z dopiskiem: OFERTA – WYŻYWIENIE

Zgodnie z umową

wg załącznika nr 1

