MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU – TRADYCJA INSPIRUJE
nr PL.3.22/3.3.01/14.04313
Projekt „MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU – TRADYCJA INSPIRUJE” jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 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 Jarocińska – dyrektor;
Osoba odpowiedzialna za kontakt i udzielanie odpowiedzi na zapytania
Oferentów: Agnieszka Gierus, e-mail: agierus@muflon.sobieszow.pl, tel. 75
75 537 70
WYŻYWIENIE
dla zespołów, specjalistów prowadzących warsztaty, gości, tłumacza,
pracowników technicznych podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru –
tradycja inspiruje, organizowanego przez Miejski Dom Kultury „Muflon”.
Usługa polegać będzie na przygotowaniu posiłków:
1. Dwudaniowy obiad:
→ 1 danie: rosół z makaronem
→ 2 danie: kotlet – filet z kurczaka, ziemniaki, surówka, napój niegazowany
(0,25 l)
→ miejsce wydania posiłku: Jelenia Góra – Sobieszów
→ termin i czas wydania posiłku: 14.06.2014 według załączonego
harmonogramu godzinowego
→ ilość posiłków: 120
W kosztach usługi należy uwzględnić:
→ koszty związane z dostarczeniem zamówienia do miejsca, w którym
odbywać się będzie spotkanie (dowóz w odpowiednich pojemnikach na
wyznaczone godziny);
→ pełną obsługę posiłku
→ koszty związane z konsumpcją, tj. pojemniki do przechowywania żywności
utrzymujące temperaturę przygotowanych posiłków oraz tace, filiżanki,
sztućce, talerze;
→ naczynia w tym: kubki, filiżanki, talerzyki, sztućce nie mogą być naczyniami
jednorazowymi

Termin realizacji
Forma płatności
Kryteria oceny
ofert
Sposób realizacji
Termin składania
ofert

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części
zapytania.
14.06.2014
Przelew 14 dni
Cena 100%
Zgodnie z zamówieniem
30.05.2014, godz. 12.00

Sposób składania
ofert
Sposób
przygotowania
oferty

na adres mailowy: agierus@muflon.sobieszow.pl lub fax nr 75 755 37 70
z dopiskiem: OFERTA – WYŻYWIENIE FESTIWAL FOLKLORU
wg załącznika nr 1

