Warszawa dn. 07.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018

Stowarzyszenie OD-DO ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II 01-204 Warszawa tel. 22 632-09-09
1. Określenie przedmiotu zamówienia:

W związku z realizacją projektu pn. ”Aktywna Wola”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr Projektu RPMA.09.01.0014-8559/17, Stowarzyszenie OD-DO zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze
rozeznania rynku.
Usługa cateringowa- przerwa kawowa
Kod CPV - 55321000-6

2. Tryb udzielenia zamówienia

Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto
do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Udzielone jest
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz
FS na lata 2014-2020 dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie rynku nie podlega
przepisom ustawy Prawo Zamówień. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego
postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – RPOWM 2014- 2020
3.

Opis przedmiotu zamówienia
Usługa cateringowa- przerwa kawowa dla uczestników projektu.
Przerwa kawowa obejmuje takie pozycje jak: kanapka (1 sztuka/osobę), drożdżówka/ciasto (1

sztuka/osobę), owoce (2 sztuki na osobę).
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć usługę do siedziby Stowarzyszenia OD-DO (Siedmiogrodzka
5, kl. 2, 01-204 Warszawa -domofon 9) oraz rozłożyć go na stołach. Proponowana godzina
dostarczenia 9:15.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych
elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu, jak również do uprzątnięcia
każdorazowo pomieszczenia po zakończeniu przerwy kawowej.
Wykonawca jest zobowiązany do: świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu
produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów
prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.).
Nie wykluczone, że w przypadku niektórych uczestników wykonawca będzie zobowiązany
przygotować lunch wegetariański.

Przykładowo: 1 warsztat trwa 8 dni dla 15 osób. Przewidziana jedna przerwa śniadaniowa.
W sumie będzie 9 warsztatów.
Termin: IV kwartał 2018 r. -IV kwartał 2019 r.
4. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty

Oferta powinna być przesłana na e-maila na druku załącznik nr 1, terminie do 14.09.2018 r.
do godz. 13 poprzez email: od-do@od-do.org z dopiskiem w tytule : "oferta usługa
cateringowa”
Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyłonieniu wykonawcy zostanie umieszczona na witrynie internetowej
Zamawiającego pod adresem: www.od-do.org
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 632-09-09 Dorota Biskup

