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Projekt współfmansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfmansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
projektu systemowego" Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku" Nr POKL.07.01.02-16-010/13 w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie
Prudnik, dnia 20 października 2014 r.
Powiat Prudnicki!
Powiatowe Centrum
ul. Kościuszki 55a
48 - 200 Prudnik

Pomocy Rodzinie w Prudniku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi
cateringowej dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Prudniku zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym: i
l. Zamawiający:

Powiat Prudnicki! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik
tel. (77) 4369125, faks (77) 436 91 25
www.pcpr-prudnik.pl

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla uczestników
projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku polegającej na
dostawie zestawów obiadowych podczas kursów i szkoleń odbywających się na terenie miasta Prudnika.
Skład zestawu obiadowego dla jednej osoby:
- porcja mięsa o wadze min. 200 gr. z następujących
z kurczaka, pierś z indyka;
- frytki lub zamiennie ziemniaki, ryż - o wadze min. 130 g;
- dwie surówki - o wadze 60 g każda;
- sok owocowy 0,5 1/os.;
- kawa i herbata - 250 ml/osoba;
- cukier, śmietanka - 10 glos.

rodzajów

mięsa:

schab,

karczek,

pierś

W cenie oferty należy uwzględnić:
- naczynia i sztućce jednorazowe,
- dostawę zestawów obiadowych w czasie i miejsce na terenie miasta Prudnika, wskazane przez Zamawiającego.
Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy
oferowaniu obiadów powinien stosować świeże produkty dostępne na rynku, w tym do sU11 lówekdo drugiego
dania.
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Wykonawca każdorazowo zostanie poinformowany przez Zamawiającego na co najmniej
1 dzień roboczy przed planowaną realizacją usługi o liczbie zamawianych posiłków, czasie i kejscu dostawy.
Ilość zestawów obiadowych w trakcie realizacji projektu nie przekroczy 300 szt.
3. Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 r.
4. Sposób obliczenia ceny i przygotowania oferty:
Cena ta winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W formularzu ofertowym należy podać cenę łączną z podatkiem VAT (brutto) posiłku dla jednej osoby
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz cenę netto i podatek VAT.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr l do
zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: "OFERTA NA
ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO".
5. Kryteria i sposób oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następującego kryterium: najniższa cena.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
ul. Kościuszki 55a,
48-200 Prudnik
pokój Nr 5
nie później niż o godzinie 09:00 w dniu 24 października 2014 r.
Za datę doręczenia przyjmuje się datę wpływu dokumentów do siedziby PCPR.
Oferty, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie
będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

