23.04.2012

Zapytanie ofertowe
Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi cateringowej dla uczestników konferencji
kończącej projekt „Z teorią w praktykę – program rozwoju oferty dydaktycznej WWSI we współpracy
z pracodawcami” (kod CPV 55321000-6)
Usługa polegająca na organizacji kolacji dla uczestników konferencji kończącej projekt.
Szczegółowe warunki zamówienia:
termin realizacji usługi: 14 czerwca 2012r. godz. 18:00 – 21:00
wielkość zamówienia: 90 osób
kolacja w formie bufetu (szwedzki stół)
jedna sala, preferowany 1 stół
usługa świadczona w lokalu zleceniobiorcy o standardzie restauracji zlokalizowanym w
odległości nie większej niż 2 km w linii prostej od siedziby zamawiającego (ul.
Lewartowskiego 17, Warszawa)
zastawa porcelanowa, obrusy, kwiaty, serwetki
Prosimy o przedstawienie wyceny usługi w oparciu o poniższe menu. Wycena musi uwzględniać cenę
serwisu.

ZUPY
2 zupy (w tym żurek z jajkiem)
DANIA GORACE
4 rodzaje dań mięsnych
4 rodzaje dań jarskich
3 dodatki (w tym ziemniaki opiekane)
SAŁATKI
3 rodzaje sałatek
2 rodzaje surówek
krojone warzywa
marynaty
sosy -3 rodzaje

PRZEKĄSKI ZIMNE
Deska wędlin
Jajka faszerowane – 4 rodzaje
Śledź – 3 rodzaje
Mozzarella z pomidorami i bazylią
Pieczywo
DESERY
3 rodzaje ciasta
NAPOJE
Kawa, herbata (bez limitu)
Sok owocowy, woda mineralna (0,6l na osobę)

Jeśli są Państwo zainteresowani realizację usługi, proszę o przesłanie jej wyceny na adres email:
mprzybysz@wwsi.edu.pl do dnia 10 maja 2012r. do godziny 12:00. Wycena musi uwzględniać
podatek VAT. Do wyceny prosimy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o braku występowania
powiązań kapitałowych z Zamawiającym, stanowiący załącznik nr1 poniższego zapytania. Wszelkich
informacji związanych z zapytaniem udziela Pan Michał Przybysz, tel.: 22 489 64 34
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Kryteriami wyboru oferty będą:
cena za całości zamówienia - waga 50 punktów
(obliczana według wzoru x=(y/z)*50 gdzie: y = najniższa zaproponowana cena za usługę, z =
cena zaproponowana przez oferenta)
lokalizacja miejsca świadczenia usługi - waga 50 punktów
(obliczana według wzoru x=50–[y/40] gdzie y stanowi odległość w linii prostej wyrażona w
metrach od siedziby zamawiającego do miejsca świadczenia usługi)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia wielkości zamówienia o 20%
nie później niż na 7 dni przed terminem realizacji usługi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Płatności regulowane będą
przez zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy podany w fakturze, w terminie 14 dni
licząc od daty otrzymania faktury.
Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z
Zamawiającym (załącznik nr1).
Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:
- oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,
- oferta Wykonawcy nie będzie zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.
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Załącznik 1

........................................................................
NAZWA WYKONAWCY
........................................................................
ADRES SIEDZIBY
........................................................................
NR TELEFONU

Oświadczenie Wykonawcy
o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.
Realizacja usługi cateringowej dla uczestników konferencji kończącej projekt „Z teorią w praktykę –
program rozwoju oferty dydaktycznej WWSI we współpracy z pracodawcami”
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca nie jest
powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, w szczególności poprzez:
a)
b)
c)
d)

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawanie 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.

………………………………………………..
Miejsce i data

……………………………………………………
Podpisano
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)*

* podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.
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