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Zapytanie ofertowe 
 

Na wyżywienie uczestników konferencji wdrożeniowej dla projektu pn. „Transgraniczna 

koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin 

Ziemi Zgorzeleckiej” - (obiad, serwis kawowy, napoje i przekąski dla 30 osób) 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 19 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2020 art. 2 ust.1 pkt 1 ) – wartość zamówienia nie 
przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 PLN 
 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,  

59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 6,  

REGON 230016170, NIP 615-10-13-245,  

tel. +48757752075  

http://www.zgzz.pl/,  

e-mail: zgzz@poczta.onet.pl 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMOGI 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyżywienie uczestników konferencji wdrożeniowej 

dla projektu pn. „Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu 

zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej” (obiad, serwis kawowy, 

napoje i przekąski dla 30 osób). 

2. Wyżywienie powinno być przygotowane w formie „stołu szwedzkiego”. 

3. Proponowane menu powinno obejmować: 

a) 3 rodzajów przekąsek na zimno, w tym 1 wegetariańskie; 

b) 3 rodzaje przekąsek na ciepło, w tym 1 wegetariańska; 
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c) ciasto, owoce, kawa, herbata, napoje (soki, woda). 

4. Propozycje menu należy przedstawić Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych 

od dnia podpisania umowy. 

5. Uzgodnienie w siedzibie Zamawiającego ostatecznej wersji menu w terminie 3 dni 

od daty podpisania umowy. 

6. Spotkanie z Zamawiającym  w dniu 21 marca 2022 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.  

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
 

Czas trwania usługi cateringowej: w dniu 22 marca 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 13.00.  
 

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI 

 

 

Oferta powinna zawierać własnoręczny podpis oferenta bądź osób mających prawo 

zaciągać zobowiązania w jego imieniu. 

 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI 

 

 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony  Zamawiającego:  

Janusz Grzeszczuk – tel. +48 75 77 520 75,  e-mail: zgzz@poczta.onet.pl 
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Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

 

a)  Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres zgzz@poczta.onet.pl  

b)  Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

d)  Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i techniką trwałą. 

  

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT 

 

 

1.  Miejscem realizacji zamówienia jest sala konferencyjna w budynku PGE Turów Arena,   

    59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 9a, wejście E. Ofertę w postaci elektronicznej należy  

    przesłać do Zamawiającego na adres zgzz@poczta.ont.pl do dnia 17.03.2022 do godz.   

    13.00. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed  

    upływem terminu jej składania. 

2. Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 17 marca 2022 roku o godz. 13.30 w siedzibie        

    Zamawiającego, 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, III piętro, pok. Nr 026. 

3. W terminie do 2 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca  jest  

    zobowiązany podpisać umowę. O miejscu i terminie podpisania Zamawiający zawiadomi  

    Wykonawcę odrębnie.  

 

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY,  WRAZ 

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

 

  

1.  Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w  
     zakresie ujętym w pkt. 3 działu „Opis przedmiotu zamówienia, wymogi”. 
       
2.  Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najkorzystniejszą, najniższą   
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     cenę ofertową brutto (100 procent). W cenę należy wliczyć wartość usługi, koszt  

     dostawy oraz obowiązujący podatek od towarów i usług. Obowiązuje ona przez cały   

     okres ważności umowy i nie podlega żadnej zmianie w czasie jej trwania. Zamawiający  

     wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom   

     według kryteriów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYŁONIENIA WYKONAWCY I ZAWIERANIA UMOWY 

 

 

1.Oceny oferty dokona Komisja Przetargowa, której skład Zarządzeniem ustanowił  

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Propozycja wyboru oferty 

zostanie przedstawiona Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, 

który podejmie decyzję na podstawie protokołu sporządzonego przez ww. Komisję.  

2.  Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie BIP Związku Gmin Ziemi   

     Zgorzeleckiej http://www.zgzz.pl oraz wysłane do uczestników postępowania. 

4.  Złożona oferta jak również treść niniejszego „Zapytania ofertowego” są integralną   

     częścią umowy. 

5.   Zamawiający zastrzega sobie, że przed podpisaniem umowy w każdej chwili może  

      unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.  

 

 

 

W załączeniu: 

1. Formularz oferty. 
2. Projekt umowy. 

 


