
          

 

 

Zgorzelec, dn. 29 maja 2019r 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

 

Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej zaprasza do składania ofert cenowych na „Wyżywienie 
uczestników konferencji wdrożeniowej dla projektu pn. „Rowerem po granicy – 
transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych” (obiad, serwis kawowy, napoje i przekąski 
dla 60 osób) w ramach programu Interreg PL-SN 2014-2022 o wartości poniżej 30 000 €. 

Oferty można składać w Biurze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ul. Daszyńskiego 6 
(pok. 027, III piętro) przesłać pocztą konwencjonalną na wyżej wymieniony adres lub 
pocztą elektroniczną na adres: zgzz@poczta.onet.pl  Warunki i wzór oferty do pobrania 
na stronie http://www.zgzz.pl w zakładce „Rowerem po granicy – transgraniczna 
koncepcja ścieżek rowerowych”.    

Osoba do kontaktu: Janusz Grzeszczuk, tel. 757752075, e-mail: zgzz@poczta.onet.pl   

Termin składania ofert: do dnia 4 czerwca 2019 roku. Decyduje data wpływu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania oferowanych warunków. 

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w dniu 11 czerwca 2019 roku. Forma 
płatności: przelew w terminie do 14 dni. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
1.  Przedmiotem zamówienia jest wyżywienie uczestników konferencji wdrożeniowej dla   
      projektu pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych” (obiad,  
      serwis kawowy, napoje i przekąski dla 60 osób). 
2.   Wyżywienie powinno być przygotowane w formie „stołu szwedzkiego”. 
3.   Proponowane menu powinno obejmować: 
      a)  5 rodzajów przekąsek na zimno, w tym 2 wegetariańskie; 
      b)  3 rodzaje przekąsek na ciepło, w tym 1 wegetariańska;  
      c)  ciasto, owoce, kawa, herbata, napoje (soki, woda). 
4.   Propozycje menu należy przedstawić Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od daty  
       podpisania umowy. 
5.   Uzgodnienie w siedzibie Zamawiającego ostatecznej wersji menu w terminie 5 dni od daty  
       podpisania umowy. 
6.   Spotkanie z Zamawiającym  w dniu 10 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w miejscu świadczenia  
       usługi celem omówienia aranżacji pomieszczenia cateringowego. 
7.    Gorące posiłki powinny być serwowane w podgrzewanych pojemnikach. 
8.    Zapewnienie obsługi cateringu (1-2 osoby). 
9.    Zapewnienie zastawy stołowej, niezbędnego sprzętu gastronomicznego, szkła do napojów,  
       obrusów, serwetek itp. 
10.  Transport wszelkich niezbędnych elementów do wykonania  usługi znajduje się po stronie  
        Wykonawcy. 
11.   Posprzątanie po zakończeniu cateringu. 
 

 



          

 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Oferta musi zawierać: 
Imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty 
oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.  

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: zgzz@poczta.onet.pl lub Związek 
Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, bezpośrednio w Biurze 
Związku (adres, jak wyżej) w nieprzekraczalnym terminie do 4 czerwca 2019 roku, godz. 
15.30. W przypadku wysłania oferty pocztą elektroniczną liczy się data i godzina wysłania 
oferty do Zamawiającego. 

Oferta powinna zawierać: 
 
Własnoręczny podpis oferenta bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu. 

 

Podczas wyboru ofert zamawiający weźmie pod uwagę: 

Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najkorzystniejszą, najniższą cenę 
ofertową brutto (100 procent). Obowiązuje ona przez cały okres ważności umowy i nie 
podlega żadnej zmianie w czasie jej trwania. Zamawiający wybierze Wykonawcę, co do 
którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym 
zaproszeniu.  

 

                                                                    Przewodniczący Zarządu 

                                                             Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  

                                                                        /-/ Rafał Gronicz 

 


