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Kielce, 10 stycznia 2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. wyboru wykonawcy usługi cateringu
na 4 spotkaniach w formie zimnego bufetu
w ramach projektu pn. „EKO-logiczny sposób na życie”
Zamawiający:

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Bodzentyńska 44 A, 25-308 Kielce
telefon: 41-3430038, faks: 41- 3446630 w. 28

1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przygotowanie zimnego bufetu składającego się na każdym spotkaniu z:
- kanapek – 4 szt./osobę
- sałatek 100 g/osobę
- kawy z mlekiem 0,25 l/osobę
- herbaty 0,25 l/osobę
- cukru
- suchych ciastek – 4 szt./osobę
- kubki, talerzyki, mieszadełka jednorazowe – 2 szt./osobę
Liczba osób łącznie 48 biorących udział w 4 spotkaniach tj. 1 spotkanie dla 12 osób.
W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany do dowozu przedmiotu zamówienia do siedziby
Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przy ul. Bodzentyńskiej 44A w Kielcach.
2. Wymagania:
 w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą
w zakresie objętym zamówieniem.
 Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Kryteria oceny ofert – cena - 100 %
4. Termin realizacji: styczeń – luty 2012 r. – szczegółowe terminy zostaną ustalone po wyborze
Wykonawcy usługi.
5. Sposób przygotowania oferty:
 oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
 w ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto za przedmiot zamówienia skalkulowaną na
1 osobę uwzględniającą wszystkie elementy określone w pkt.1
 do oferty należy dołączyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych między
zamawiającym a wykonawcą – załącznik nr 2
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do oferty należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej potwierdzone za zgodność z oryginałem.

6. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: Oferta usługi cateringu w formie zimnego bufetu
w ramach projektu pn. „EKO-logiczny sposób na życie“, w sekretariacie Świętokrzyskiego Centrum
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Bodzentyńska 44 A w Kielcach w terminie do
24 stycznia 2012 r. do godz. 14.00.
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Jolanta Mindewicz - Kierownik Projektu,
tel. 41-343 00 38.

Agnieszka Migoń
Dyrektor
Świętokrzyskiego Centrum FRDL
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