
 
 
 
Data ogłoszenia: Opole, 21.01.2013 r.  
 
ZAPYTANIE O CENĘ 

Zamawiający: 
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”- 45-064 Opole, ul. Damrota 4 
NIP – 7541816455, REGON - 530967602  
tel. 77 4574851 fax 77 4023877 
e-mail: biuro@spp.opole.pl www.spp.opole.pl 
jako instytucja realizująca projekt pn.: „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2”, współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złoże-
nia oferty na: 
zapewnienie cateringu dla Uczestników projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2” współfinan-
sowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

CPV: 55320000-9 Usługi podawania posiłków; 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków; 
55521200-0 Usługi dowożenia posiłków 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zapewnieniem cateringu dla uczestników szkoleń 
i wykładowcy - 20 spotkań x 21 osób = 420.  

Szczegółowe wymagania co do przedmiotu zamówienia : 

• poczęstunek dla uczestników zajęć należy zrealizować w miejscu, terminach i godzinach ustalonych 
z Zamawiającym. Szkolenia mogą być realizowane w okresie od 2 do 4 tygodni.  

• poczęstunek obejmuje:                                                                                                                                                                                                      
- przerwa kawowa: kawa, mleczko, cukier – 504 porcji po 180ml; herbata, cytrynka, cukier – 200 por-
cji po 180ml; ciasto (kilka rodzajów) – 420 porcji po 100g; soki owocowe – 300 porcji po 200ml; woda 
mineralna (w butelkach) – 120 butelek po 250ml. W cenie należy zapewnić porcelanową zastawę 
stołową (serwis kawowy), wystrój stołu szwedzkiego (obrusy, woale oraz ekspozycja kwiatowa).                                                                                   
- lunch: 420 porcji (co najmniej 150 gram mięsa + 250 gram ziemniaków zapiekanych/lub ryż + 120 
gram surówki) dostarczonych w jednorazowych termoboxach + sztućce kanapki,  

• Oferowana usługa powinna obejmować również zapewnienie obsługi uczestników (nakrycia jednora-
zowe lub trwałe, rozłożenie i zebranie nakryć).  

• sale zapewnia Zamawiający. 

Szczegółowa liczba osób w każdej grupie zostanie podana po ustaleniu list szkoleniowych – najpóź-
niej na dwa dni przed wykonywaniem usługi. 

Średnia ilość godzin szkoleniowych wyniesie 8-9 godzin lekcyjnych dziennie. 

Miejsce świadczenia usługi: miasto Opole  

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 
Zamawiającego –  Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”, Ul. Damrota 4, 45-064 Opole, tele-
fonicznie lub drogą korespondencji elektronicznej. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Gerhard Matheja – Tel. 77/4565600, kom. 
500169172; e-mail: g.matheja@spp.opole.pl 

 

 



 

 

3.Terminy wykonania zamówienia: 

a. 10 dni szkoleniowych dla 42 osób lub opcja 20 dni szkoleniowych dla 21 osób – luty/marzec.2013  

4. Kryteria wyboru oferty 

Zawarte w ofercie informacje powinny umożliwić jej ocenę pod kątem następujących kryteriów: 

- cena za 1 dzień wyżywienia na 1 uczestnika 

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej 

Na wstępie zostaną odrzucone oferty  nie spełniające wymagań wskazanych w ogłoszeniu.  

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego wymagania określone w ogłoszeniu 
zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 

6. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”; Ul. Damrota 4, 45-
064 Opole 

Osobiście lub pocztą w terminie do dnia 25.01.2013 do godz. 14.00 

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty” - druk do pobrania na stronie internetowej 

http://www.spp.opole.pl 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  zostanie opublikowana na stronie internetowej 

http://www.spp.opole.pl 

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy/ bądź zamówienia na usługi zostanie przekazana 
wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 2  

 

http://www.spp.opole.pl/
http://www.spp.opole.pl/

