Zapytanie ofertowe otrzymałem w dniu ……………………………… Potwierdzam, iż jestem
potencjalnym wykonawcą zamówienia.

…………….…..
Popis i pieczęć.
✄ _____________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe
w ramach projektu pt. „Młodzież gotowa do pracy” (nr wniosku o dofinansowanie
POWR.01.02-IP.15-12-003/15), realizowanego w ramach Działania 1.2 pn. „Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Tryb postępowania: rozeznanie rynku, o którym mowa w § 20 ust. 2 wzoru umowy o
dofinansowanie, załączonej do regulaminu konkursu.
Termin złożenia oferty: 8 dni kalendarzowych, tj. do dnia 14.05.2016 . Oferty należy
złożyć drogą elektroniczną (biuro@humaneo.pl) lub osobiści / za pośrednictwem poczty
(kuriera) na adres: Humaneo, ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz . Pytania dotyczące
niniejszego postępowania można kierować elektronicznie na adres biuro@humaneo.pl .
Podstawowe zasady postępowania: postępowanie realizowane jest w sposób
transparentny, z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Rozeznanie realizowane jest w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
Sposób upublicznienia zapytania: upublicznienie na stronie Humaneo www.mgdp.pl
Upublicznienie nastąpiło w okresie od 06.05.2016 r. do 14.05.2016 r. . Dodatkowo
zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń
Humaneo w siedzibie przy ulicy Nawojowskiej 12, 33-300 Nowy Sącz , jak również w
Biurze projektu, mieszczącym się pod adresem ul. Nawojowskiej 12, 33-300 Nowy Sącz.
Projekt ”Młodzież gotowa do pracy” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa: zorganizowanie i realizacja usługi cateringowej, w łącznym wymiarze
zapewnienia 1092 porcji posiłków dla 156 osób podczas 7 spotkań w formie warsztatów
grupowych z poradnictwa zawodowego w ramach Zadania nr 3 pn. „Poradnictwo
zawodowe” - w formie jednodaniowego posiłku wraz z napojami oraz realizacji przerw
kawowych. Szczegółowa specyfikacja posiłku: 1 x zupa, 1 x drugie danie, napoje, przerwy
kawowe z zapewnieniem suchego prowiantu (ciasta/ciastka).
Realizacja w terminie ramowym od maja 2016 roku do września 2017 roku. Wykonawca
powinien wziąć pod uwagę specjalne preferencje żywieniowe uczestników projektu pod
warunkiem przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego informacji na ten temat w
terminie 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Zapewnienie usługi cateringowej będzie
odbywać się w miejscowościach na terenie województwa małopolskiego, w czasie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym Wykonawcy
realizację usługi w danej lokalizacji.
Dostarczony catering powinien spełniać następujące kryteria szczegółowe:
- dostarczone produkty żywnościowe będą świeże i winne być przyrządzone w dniu
dostawy,
- obsługa będzie świadczona na właściwym poziomie, zgodnie z zasadami w tym zakresie
obowiązującymi (dotyczy to w szczególności kultury obsługi przez personel kelnerski),
- dostarczenie na miejsce szkolenia jednorazowych naczyń: kubeczków, sztućców, tac,
serwetek oraz wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji
ww. usługi, estetycznego podania posiłków i napojów oraz odbioru zużytych opakowań w
czasie do 20 minut po skończonych zajęciach.
Wykonawca zapewni usługę cateringową wyłącznie przy użyciu produktów spełniających
normy jakości produktów spożywczych oraz musi zapewnić różnorodność poczęstunku
przez 3 kolejne dni świadczenia usługi.
Kryteria oceny ofert:
Cena (100%).
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
poszczególnych kryteriów oceny ofert:
Zamówienie uzyska wykonawca oferujący najniższą cenę pod warunkiem
przekroczenia kwot zabezpieczonych w budżecie projektu.

do
nie

Podpis i pieczęć Beneficjenta: ………………………………………………….
Załączniki:
1. Wzór oferty.
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Do: Humaneo

Oferta
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2016 r. w ramach projektu pt. „Młodzież
gotowa do pracy”, realizowanego w ramach Działania 1.2 pn. „Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój niniejszym przedkładam ofertę wykonawcy
……………………………………………………….
Nazwa (imię i nazwisko) i adres wykonawcy
Oświadczam i zapewniam, iż zapoznałem się z zapytaniem ofertowym z dnia 06.05.2016
r. dotyczącym usług cateringowych w ramach projektu pt. „Młodzież gotowa do pracy”,
akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu zamówienia:
za łączną cenę: …………………………………………… zł brutto, wg następującej
kalkulacji,
uwzględniającej
poszczególne
stawki
VAT:
…………………………………………………………………………………………………………
Dodatkowo oświadcza i zapewniam, iż:
- posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
- posiadam niezbędny potencjał techniczny,
- przedmiot zamówienia zrealizuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami
prawa oraz standardami przyjętymi dla tego typu usług, jak również zgodnie z
wymaganiami zapisanymi w zapytaniu ofertowym.

…………………………….
Podpis i pieczęć oferenta
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