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ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem 
ofertowym o cenę dostaw/usług 

 

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe 
2. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług cateringowych  
3. Termin realizacji zamówienia: od maja 2011r. do listopada 2011r.          

(szczegółowy harmonogram realizacji zostanie ustalony przez zleceniodawcę) 
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. 
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

 Świadczenie usług cateringowych w miejscowości Gózd przez 16 dni dla 
 beneficjentek  projektu  i 7 dni dla 14 beneficjentek (razem 210 posiłków) 

 Jednorazowy zestaw cateringowy dla jednego uczestnika obejmuje gorący 
posiłek 2-daniowy 

 Posiłek dla każdego uczestnika szkolenia musi być wyporcjowany i podany na 
ciepło, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetek 

 Dostawa cateringu odbywać się będzie na koszt wykonawcy 

 Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go 
zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia 

 Dostawca musi zapewnić różnorodność ciepłych posiłków przez okres trwania 
zamówienia. Na potrzeby niniejszego zapytania, zapewnienie różnorodności 
będzie uważane za spełnione, jeśli przedstawione w proponowanym jadłospisie 
posiłki nie będą się powtarzały. 

 Cena zastawu cateringowego powinna obejmować całość wynagrodzenia, które 
zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia wykonawcy w przypadku wyboru 
jego oferty, uwzględniającego w szczególności spełnienie wszystkich wymagań 
zamawiającego określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną 
działalność gospodarczą w okresie objętym zamówieniem (załączyć do oferty dokument 
uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej)  
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7. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” w języku polskim, w formie 
pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta 
winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Na kopercie należy umieścić napis 
„oferta na świadczenie usług cateringowych”. Ofertę można złożyć osobiście  
lub przesłać pocztą. 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Urząd Gminy w Goździe 
 ul. Radomska 7 
26-634 Gózd 
Ofertę należy złożyć do dnia 23.05.2011r godz. 1200 

 
 
 
 

 
 

                                                                                                        Wójt Gminy Gózd 
mgr Adam Jabłoński  
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……………………………………………………….      Dnia ……………………………………. 

(imię i nazwisko lub pieczątka oferenta) 

O F E R T A 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Ul. Radomska 34     
26-634 Gózd      

 
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia 

publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami), 
a dotyczącego świadczenia: usług cateringowych w miejscowości Gózd przez 14 dni dla 
7 beneficjentek projektu i 7 dni dla 14 beneficjentek (razem 210 posiłków). Świadczenie 
usług o których mowa w zapytaniu winna obejmować przygotowanie, dostarczenie i podanie 
(dwudaniowego) gorącego posiłku we wskazane miejsce przez zamawiającego w ustalonym 
uprzednio terminie. 

Składam/y ofertę następującej treści: 

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia za cenę netto ……………………………….zł. 

Obowiązujący podatek VAT …………..% ……………………………………………..……..…zł. 

Cena brutto …………………………………………………………………………………………………zł. 

Słownie: ………………………………………………………………………………..…………………………….………………… 

..................................................................................................................................................... 

2. Przyjmuję/my do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym 
warunki. 

3. Oświadczam/y, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP…………………………….……, ponadto oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone 
przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję/my się do zawarcia umowy zlecenia 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

………………………………………………. 
                                                                                                                                            (podpis osoby upoważnionej)                     


