
 

                                         ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY 
 
dotyczące zorganizowania obsługi cateringowej w ramach projektu systemowego „Czas na 
aktywność w gminie miejskiej Mielec” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.                                                                                                                                   
Miejski O środek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec 
zaprasza do złożenia oferty na realizację cateringu 
Przedmiot  zapytania ofertowego:                                                                                                            
I. Organizacja obsługi cateringowej podczas konferencji w dniu 16 grudnia 2011r.                      
w godz. 10.00-13.00 w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Mielcu dla 150 
osób. 
1. Wartość zamówienia brutto: 3 500,00zł 
2.   Oferta powinna zawierać: 

● menu cateringu, 
3.   Kryterium wyboru oferty: 
      ● ilość i rodzaj zimnych przekąsek 
II. Organizacja obsługi cateringowej podczas „Warsztatów dla rodziców”   w dniach                    
8 i 9 grudnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu ul. Łukasiewicza 1c w godz. 
8.00-16.00 w formie gorącego posiłku (drugie danie) oraz kawy, herbaty i ciastek dla 14 
osób( z zastrzeżeniem, że liczba ta może się zmienić z tolerancją do 3) 
1.Oferta powinna zawierać menu oraz cenę brutto na jedną osobę. 
2.Kryterium wyboru oferty : 

● cena 
1. W realizacji usługi cateringowej mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki: 
 
● Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności; 
● Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                   
    i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
● Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
● Akceptują warunki zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
 
2. Oferta powinna zawierać co najmniej: 
 
● Kosztorys ofertowy i wartość oferty (netto oraz brutto). 
● Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż                            
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
● Pozwolenie Państwowego Inspektoratu Sanitarnego na przygotowanie posiłków                         
od surowca do wyrobu gotowego i dowóz potraw do wyznaczonego przez klienta miejsca. 
● Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. 
 
3. Złożenie oferty: 
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i złożona  
w siedzibie Zamawiającego osobiście w sekretariacie – pokój nr 29  lub drogą pocztową                 
z opisem na kopercie „ Zapytanie ofertowe- catering” 
 



 

4. Termin złożenia oferty: 
 
Ofertę należy złożyć do dnia  18 listopada 2011r. do godz. 15.00 . 

 
5.Uwagi: 
1. Niniejsze zaproszenie nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 

żadnych zobowiązań wobec strony. O ewentualnym wybraniu oferty zostaniecie Państwo 
poinformowani telefonicznie  nie później niż w terminie 7 dni od daty terminu końcowego 
składania ofert. 

2. W razie ewentualnych wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z kierownikiem projektu pod                
nr  tel. 17 581-82-78 lub koordynatorem, nr  tel. 17 773-92-17 
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