
GMINNY   OŚRODEK POMOCY  SPOŁECZNEJ                                  Zgierz  08.12.2011r
 95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4

 ZAPROSZENIE    DO   UDZIAŁU   W   POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJACEJ  14     000   
EURO

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

                                                  ZAPYTANIE   CENOWE                      
1. Zamawiający:     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu  ul. Łęczycka 4. 
TEL 42 716-65-53
 zaprasza do złożenia ofert na: 
realizację cateringu na spotkaniu wigilijnym w ramach  projektu pn. „Inwestycja w siebie 
dzisiaj, szansą na lepsze jutro”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia   Zapewnienie cateringu dla 24 uczestników projektu pn.: 
“Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro”  współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki  oraz  24 osób im towarzyszących łącznie dla 48 osób  na spotkaniu wigilijnym w 
Klubie Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice ul. Ogrodowa 6  w dniu 20 grudnia 2011r 
na godzinę 12:00
MENU NA SPOTKANIU WIGILIJNYM
Dania gorące:
1.Pierogi z kapustą i grzybami 150 g/osobę
2.Kapusta z grochem 120 g/osobę
3.Karp smażony 120 g/osobę     
4.Ryba po grecku 120 g/osobę
5.Ziemniaki pieczone 100 g/osobę 
Zakąski zimne:
1.Sałatka  śledziowa  w oleju 80 g/osobę
2. Sałatka  śledziowa  w śmietanie 80g/osobę
3.Sałatka jarzynowa 120g/osobę
Ciasta: sernik, makowiec 100g/osobę
Owoce: Mandarynki 100g/osobę
Napoje: soki owocowe , kawa rozpuszczalna i sypana, herbata, cukier, śmietanka, cytryna- napoje 
podawane bez ograniczeń
Pieczywo: jasne 
Sposób podania: w formie szwedzkiego stołu z zapewnieniem naczyń  i  sztućców  jednorazowych   



kubków  do kawy i  do soków, serwetek.  Nakrycie i świąteczna dekoracja stołu wigilijnego.
                                             

2. Termin realizacji zamówienia                                   20  grudnia 2011r   godz.12
3.Okres gwarancji.......................................................................................................................
4.Miejsce i termin złożenia oferty                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
                                                                                   Zgierz ul. Łęczycka 4 pok.20 ,
                                                                                     do  14 grudnia godz.16:00 
5. Termin rozpatrzenia ofert                                      15 grudnia 2011r. Wybór 
                                                                      najkorzystniejszej oferty nastąpi niezwłocznie 
6.Warunki płatności                                                                               przelew 
7.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami      Małgorzata  Bibel, Tel.42  716-65-53 
(8:00 – 16:00)
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 
polskim.
10. Do oferty należy dołączyć oświadczenie  podpisane przez osobę upoważniona przez wykonawcę  do 
składania ofert. (Oświadczenie w załączeniu)
11. Treść oferty:      
10.1.nazwa wykonawcy............................................................................................................
10.2.adres wykonawcy............................................................................................................
10.3. NIP       .............................................................................................................................
10.4. regon.................................................................................................................................
10.5.nr rachunku bankowego.................................................................................................
10.6.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto za 1 osobę ...................zł (słownie złotych...........................................................

Podatek  VAT................................zł (słownie złotych...........................................................

Cenę brutto za 1 osobę ..................zł (słownie złotych...........................................................
Łączna wartość zamówienia  netto …………………..zł brutto …………………………..zł.
10.7.................................................Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu 
zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

10.8. Termin realizacji zamówienia.....................................................................…………….

10.9.Okres gwarancji............................................................................................……………

10.10.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………………….
10.11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Dnia………………………………                                   wykonawcy lub osoby upoważnionej

*niepotrzebne skreślić                                                       pieczątka wykonawcy



 

  
                             Oświadczenie 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
FIRMA 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
ADRES…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………

1) Jest  uprawniona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi;

2) Posiada  uprawnienia niezbędne do wykonania  określonych prac i czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania;

3) Posiada wiedzę i doświadczenie;

4) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia .

                                       ………………………………………………..
                                                (data  i   podpis osoby upoważnionej)

                                                                                  


