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Rajsko, dnia  19.11.2014 r.             

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

 „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z siedzibą: Rajsko ul. Edukacyjna 9 

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na przygotowanie poczęstunku wraz z dowozem, obsługą 

z udekorowaniem stołu wigilijnego dla uczestników „Spotkania z tradycją świąteczną 

– Wigilia 2014”, które odbędzie się w dniu 14.12.2014 r. w Domu Strażaka w Rajsku 

(Gmina Oświęcim) 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przygotowanie poczęstunku wraz z dekoracją wigilijnego stołu. 

 

 Poczęstunek składać się ma z: 

 potrawy z karpia np. tradycyjny karp smażony  

 tradycyjnej kapusty z grzybami  

 pieczywa 

 tradycyjnego kompotu z suszu. 

 

 Ilość: min. 200 porcji przygotowane z ok. 150 kg żywej ryby  

 

W ofercie należy szczegółowo opisać proponowany poczęstunek (ilość / gramatura / 

specyfikacja) 

 

2. Dowóz poczęstunku, udekorowanie stołu Wigilijnego, obsługa – wydanie poczęstunku 

 Należy zapewnić naczynia jednorazowego użytku (talerzyki, kubeczki, sztućce).  

 Stół degustacyjny należy udekorować w bożonarodzeniowej konwencji.  

 Czas wydawania poczęstunku: od godz. 15.00 do godz. 17.00. (+/- 1 godzina) 

 Na miejsce spotkania należy zgłosić się około godziny przed planowanym rozpoczęciem 

wydarzenia w celu przygotowania stołu i poczęstunku przed przybyciem gości.  

Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 25 listopada 2014 r. do godz. 12.00: 

a) w siedzibie zamawiającego, t j .  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły 

i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9 lub 

b) na nr fax: 33/ 843 60 17 lub 

c) e-mail: biuro@dsiw.pl 

 
Warunki płatności: przelew do 14 dni od otrzymania faktury/rachunku.  
 
Wystawienie faktury/rachunku nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia 
i podpisaniu protokołu odbioru. 

   
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez jednego oferenta kilku ofert w różnych 
wariantach cenowych i/lub produktowych.  
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Oferta winna zawierać wartość netto i brutto wykonania zamówienia.  
 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu nie będą 
rozpatrywane. 

 
Złożenie oferty traktowane będzie jako akceptacja przyjęcia zamówienia. Zamówienie 
będzie udzielone pisemnie. 

 
O ewentualnym wyborze Zamawiający poinformuje poprzez złożenie zamówienia. 
Zamówienie zostanie udzielone nie później niż 7 dni przed terminem realizacji. 
 
Wstępną informacje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą oferent będzie mógł uzyskać 
w terminie po 25 listopada 2014 r.  

 
 
Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:  
Magdalena Zając tel. 33/ 843 60 17, 609 448 752 
 
 
W załączeniu: 
1. Formularz ,,Oferty"  
(do pobrania również ze strony internetowej http://dsiw.pl w zakładce „zapytania 
ofertowe”) 
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