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Zamawiający:  
Stowarzyszenie LIDER A4  
55-040 Kobierzyce  
ul. Witosa 15  
NIP: 8961472454  
REGON: 020831725  
Do: wszyscy oferenci  

ZAPYTANIE OFERTOWE  

z dnia 15.03.2017 

  

1. Przedmiot zamówienia: 

Proszę o przedstawienie oferty cenowej do dnia 10.04.2017 na przygotowanie oraz serwowanie kateringu dla 50 
osób podczas imprezy  pt. „Festiwal 4 Żywiołów” w dniu 14.05.2017r, w godzinach 13:00 – 19:00. 
 
Proszę o przygotowanie poczęstunku z produktów lokalnych, wg poniższej specyfikacji: 
 

 2 dania ciepłe 

 Przystawki 

 Sałatki 

 Napoje bezalkoholowe 

 Kawa, herbata 

 2 rodzaje ciasta 
 

Wykonawca w ramach usługi zapewnia sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania usługi (naczynia, 
sztućce, nakrycie stołów, stoliki itp.) 
 
Organizator zapewnia miejsce na przygotowanie poczęstunku..  
Wraz z ofertą prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania 
określonej czynności. 

Lista lokalnych producentów, którzy otrzymali Certyfikat Produktu Lokalnego lub Wyróżnienie dostępna jest na 
stronie: http://lider-a4.pl/oferta/produkt-lokalny/  

2. Kryterium wyboru:  

 Cena – 50% (50 pkt)  

 Oryginalność i wykorzystanie lokalnych produktów w zaproponowanych potrawach - 50% (50 pkt).  

 Sposób oceny oferty 

Cena wykonania usługi: 
 

               Najniższa cena brutto spośród badanych ofert 
C = ---------------------------------------------------------------------------x 50 pkt 
                            Cena brutto badanej oferty 

 
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku) 

 

3. INFORMACJE DODATKOWE:  

1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności  
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b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz 

dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.  

4. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, 

których oferta nie zostanie wybrana.  

5. Osobą kompetentną do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest:  

Paweł Mazur Tel. 71 311 11 35, e-mail: biuro@lider-a4.pl 

6. Proszę przesłać wypełniony formularz oferty do dnia 10.04.2017, na adres e-mail w formie zeskanowanego 

dokumentu zawierającego podpisy osób upoważnionych, wpisując w temacie wiadomości : „OFERTA – 

KATERING” 

7. Termin związania ofertą: do dnia 14.05.2017  
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WZÓR OFERTY 

_____________________ 
   Miejscowość, data  

 

Dane oferenta:  

 

……………………………………………………………  

……………………………………………………………  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2017 przedstawiam ofertę cenową na:  

1. Przygotowanie oraz serwowanie kateringu dla 50 osób podczas imprezy  pt. „Festiwal 4 Żywiołów” w 

dniu 14.05.2017r, w godzinach 13:00 – 19:00. 

 

 

Oferta cenowa:……………………… PLN brutto, w tym VAT ……………………….  

 

____________________________________________  

Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta  

 

Oświadczenia:  

Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania ww. czynności.  

Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem niezbędnym 

do wykonania zamówienia.  

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej 

oferty do ich wypełnienia.  

 

 

______________________________________________  

Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta 
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