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Rajsko, dnia 15.03.2012 r.             

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

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

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na usługę cateringową  podczas spotkań szkoleniowo warsztatowych 

dla beneficjentów organizowanych przez Stowarzyszenie na terenie 5 gmin (Brzeszcze, Kęty, 

Wieprz, Oświęcim, Porąbka) w dniach 21, 23, 27, 28 i 29 marca 2012 r.    

 

 Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Obsługa przerwy kawowej podczas warsztatów szkoleniowych dla beneficjentów  

(dla 15 osób)  obejmująca przygotowanie poczęstunku: 

 kawa, herbata 

 zimne napoje, woda  

 drobne ciasteczka, paluszki itp.  

 zastawa stołowa (filiżanki, talerzyki, szklanki) 

 

Usługa obejmuje: 

 przygotowanie przerwy kawowej – 30 minut przed rozpoczęciem 

spotkania 

 odbiór zastawy stołowej, uprzątnięcie  - 3 godziny od momentu 

rozpoczęcia spotkania   

 

Prosimy o podanie wariantów cenowych dla wybranych spotkań: 

 

a) 21.03.2012    Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce, ul. Rynek 22, godz. 16.00 

b) 23.03.2012    Urząd Gminy w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 12, godz.  15 00  

c) 27.03.2012    Urząd Gminy w  Brzeszczach, ul. Kościelna 4, godz.  16.00 

d) 28.03.2012    Urząd Gminy Wieprz, Wieprz  217, godz. 16.00 

e) 29.03.2012    Urząd Gminy Kęty, ul. Rynek 7, godz.  15.00 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty  łącznej dla wszystkich spotkań 

lub ofert cenowych dla poszczególnych spotkań. 
 

 

Wymgany termin realizacji zamówienia:  

zgodnie z terminami spotkań podanymi powyżej 

Kryterium wyboru oferty: 100 % cena  
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Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu oferty do dnia 

19.03.2012 r. do godz. 14.00: 

 

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

„Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9 

b) na nr fax: 33/ 843 60 17 

c) e-mail: biuro@dsiw.pl 

 
 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez jednego oferenta kilku ofert 
w różnych wariantach cenowych i/lub produktowych.  

  
Złożenie oferty traktowane będzie jako akceptacja złożenia zamówienia. 
Zamówienie będzie udzielone pisemnie. 
 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu 
nie będą rozpatrywane. 

 
O ewentualnym wyborze Zamawiający poinformuje poprzez złożenie zamówienia.  
 

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:  

Magdalena Zając tel. 33/ 843 60 17, 609 448 752  

 

  

 W załączeniu: 
1) Formularz ,,Oferty". 
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