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

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówieo publicznych)
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
CATERING
podczas otwarcia sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Muflon”. Działania
te odbywają się w ramach projektu: SPOTKANIA – tradycja, kultura i codziennośd
na czesko – polskim pograniczu
1. Usługa polegad będzie na:
organizacja cateringu w formie zimnego bufetu
pełna obsługa gości (min. 2 osoby)
2. Zimny bufet zawiera:
kawa z mlekiem – 0,25l / 1os
herbata – 0,25l / 1 os w tym: cytryna, herbata czarna i zielona
cukier
napoje zimne – 0,25 l / 1 os, w tym: woda gazowana, woda niegazowana,
sok pomaraoczowy
kanapki 2 szt. / 1 os, w tym: 1 szt. bezmięsne
koreczki 4 szt. / 1 os. (różne rodzaje)
ciasta min 2 rodzaje – 2 szt. / 1 os
ciastka kruche – 4 szt. / 1 os
kubki, talerzyki, łyżeczki (nie mogą byd to naczynia jednorazowego użytku)
3. Ilośd osób: 100 osób
4. W kosztach cateringu należy uwzględnid:
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)

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części
zapytania.
6. Oferta zawiera również dokładne menu

Termin
realizacji

Dnia 13.04.2011, godz. 12.00

Forma płatności

Przelew 14 dni

Kryteria oceny
ofert

cena 90%
menu 10%

Sposób
realizacji

Zgodnie z umową

Termin
składania ofert

24.03.2011r., godz.15.00

Sposób
składania ofert
Sposób
przygotowania
oferty

na adres mailowy: muflon@sobieszow.pl lub fax nr 0757553770
z dopiskiem: OFERTA – CATERING
wg załącznika nr 1

