
 

Program Rewitalizacji Społecznej pt. „Aktywni w przyszłość” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

LIDER PROJEKTU: Miejski O środek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej: Biuro projektu: ul. K .Warchalskiego 3, 
07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. (29) 745 32 41, e-mail: mopsostrowmaz@poczta.onet.pl 

 

PARTNER PROJEKTU: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Oddział Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej  
ul. gen. W. Sikorskiego 3/1, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. 502-857-538 e-mail: tpd@op.pl 

Ostrów Mazowiecka, dnia 18-09-2014 r. 

       

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO.CRZL.6.2014 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej 
wyrażonej wartości w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

Dotyczące  projektu „Aktywni w przyszłość”  w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji 

pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

1.ZAMAWIAJACY: 

Miejski O środek Pomocy Społecznej 

ul. Warchalskiego 3 

07-300 Ostrów Mazowiecka. 

tel/fax – 29 74 532 41 

 

2.Przedmiot zamówienia 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, 
jako Realizator programu  „Aktywni w przyszło ść”  stosując zasadę konkurencyjności zwraca się             
z prośbą o złożenie oferty cenowej  dotyczącej przygotowania cateringu dla dzieci i młodzieży 
podczas festynu integracyjnego dnia 28 września 2014 r. 

 

3.Opis przedmiotu  zamówienia: 

W ramach realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje przygotowania 

1. stołu/ bufetu szwedzkiego na terenie Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej dla 
ok. 100 osób w postaci napojów zimnych ( soki, napoje gazowane, woda) oraz ciepłych – 
kawa, herbata, ciast, ciasteczek,  babeczek, cukier ków, żelków,  owoców, przek ąsek 



 

Program Rewitalizacji Społecznej pt. „Aktywni w przyszłość” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

LIDER PROJEKTU: Miejski O środek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej: Biuro projektu: ul. K .Warchalskiego 3, 
07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. (29) 745 32 41, e-mail: mopsostrowmaz@poczta.onet.pl 

 

PARTNER PROJEKTU: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Oddział Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej  
ul. gen. W. Sikorskiego 3/1, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. 502-857-538 e-mail: tpd@op.pl 

słonych typu chipsy, paluszki, popcorn, frytki oraz  inne zaproponowane przez 
Wykonawc ę 

2. przygotowania min. 20 paczek ze słodko ściami – paczki rozdawane b ędą jako nagrody 
w konkursach 
 

b/ Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowej 
realizacji usługi cateringu ( np. stoły, dekoracja stołów balonami, talerzyki i kubeczki jednorazowe, 
łyżeczki, kosze/worki na odpady) oraz obsługi. 

c/ ilości mają być skalkulowane indywidualnie przez Wykonawcę wg. własnego doświadczenia tak 
aby uczestnicy mieli możliwość skorzystania z poczęstunku. 

d/ Wszystkie produkty powinny być świeże i najwyższej jakości. 

 

4.Opis sposobu przygotowania oferty cenowej  

a/ ofertę należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym  Załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania, droga pocztowa przesyłką kurierską lub osobiście. Nie dopuszcza się składania ofert drogą 
elektroniczną. 

b/ ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu, podpisaną i 
zaopatrzoną w pieczęć przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

c/ oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu                
ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie, określając 
cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na formularzu ofertowym cenny netto oraz brutto w 
polskich złotych. 

d/oferty częściowe, wariantowe lub nie uwzględniające innych warunków podanych w zapytaniu 
ofertowym nie będą rozpatrywane. 

e/ W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, 
w tym koszty dostawy (załadunku, rozładunku, wniesienia, transportu itp.), ubezpieczenia, gwarancji  
( jeśli dotyczy). 

f/ oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań 
nie będą rozpatrywane.  
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5.Miejsce i termin składania ofert: 

Termin składania ofert upływa w  dniu 24.09.2014 r. o godz. 14:00   

O zachowaniu terminu złożenia oferty decydować będzie data i godzina wpłynięcia oferty. Oferty 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Koperta zawierająca ofert ę winna by ć zaklejona i zaadresowana na adres:         

             Biuro Projektu „ Aktywni w przyszło ść ”  

          Miejski O środek Pomocy Społecznej 

          ul. Warchalskiego 3 

          07-300 Ostrów Mazowiecka 

 

z dopiskiem:           OFERTA  NA DOSTAW Ę  CATERINGU 

 

6.Kryterium wyboru oferty: cena brutto 100% 

Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wyłonionym Wykonawcą, 
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

7.  Płatno ść   

Na  rzecz Wykonawcy na podstawie faktury Vat., zrealizowana po dostarczeniu zamówienia,   
przelewem w terminie do 30 dni . 

8.  Osoby wyznaczone do kontaktu :  

Wszelkie pytania związane  z zapytaniem ofertowym prosimy kierować do Koordynatora projektu  P. 
Barbary Szrejber, telefonicznie pod numer  telefonu 29/745 42 31 lub drogą elektroniczną na adres 
mopsostrowmaz@poczta.onet.pl 
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9. Informacje dodatkowe 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z 
Wykonawcą w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zamówienia.  

 

 

Załączniki do dokumentacji: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

 

 

 

 

  Barbara K ędziora 

Kierownik MOPS 
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                                                                                                                            Załącznik nr 1 do 
Zapytania ofertowego 

 

 

…………………………………………                                ……………………………………………..                           

         ( pieczęć Wykonawcy )                                                                    ( miejscowość i data ) 

 

 

Znak sprawy: 

……………………….. 

FORMULARZ OFERTOWY 

na wykonanie i dostaw ę plakatów i ulotek z logo UE i POKL 

1.ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Z siedzibą: ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel/fax. 29 74 532-41 

NIP : 759-12-68-234     REGON: 550341778 

 

2.OFERENT: 

Nazwa………………………………………………………………………………………… 

Siedziba …….………….……………………………………………………………………... 

Nr tel/fax : …………..…..…………………………………………………………………..… 

Nr NIP : …………………………………………………………………………………..…... 

Nr REGON : ………………………………………………………………………………...... 
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W nawiązaniu do Zapytania ofertowego dotyczącego wykonania  i dostawy 
…………………………………………………………………………………………………oferujemy 
wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia za  całkowitą cenę : 

 

Cena  netto: …………………….……………………………………………….……..……zł.     

 

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

 

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

             

 

 

……………………………………………                  ….. .……………………………………  

( miejscowość i data )                                                 ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 
reprezentowania 
Wykonawcy) 

 


