ZAPYTANIE OFERTOWE
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
ul. Rubież 46, lok. C3
61-612 Poznań
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wymaganych przepisami prawa
uprawnień do wykonywania zamówienia.
INFORMACJE OGÓLNE
Stowarzyszenie REFA Wielkopolska realizuje projekt pod nazwą „Trzy kampanie integrujące
przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony
środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings
in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji
Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest obsługa cateringowa warsztatów poświęconych efektywnemu
wykorzystaniu zasobów w Brzesku (woj. Małopolskie). W warsztatach będzie uczestniczyć
jednorazowo maksymalnie 15 uczestników i prowadzący. Obsługa cateringowa ma polegać
na dostarczeniu na miejsce odbywania warsztatów w każdym dniu ich odbywania artykułów
spożywczych zaproponowanych przez Wykonawcę w „Propozycji cenowej”, która stanowi
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany począwszy od 24 listopada 2014, przy czym
możliwe ma być korzystanie z obsługi cateringowej dla większej ilości warsztatów, w
terminach uzgodnionych z Wykonawcą.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
obejmującego cały zakres, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie
powinno być podane w walucie PLN i powinno określać cenę za artykuły spożywcze
wyspecyfikowane w „Propozycji cenowej” za jeden dzień dla jednej osoby uczestniczącej w
warsztatach.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru Wykonawcy do dnia 20 listopada 2014 r.
w oparciu o następujące kryteria:
Oferowana cena brutto – waga kryterium 50%
ilość i rodzaj oferowanych artykułów spożywczych dla jednej osoby – waga kryterium
50%

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać na druku „Propozycji cenowej”, która stanowi załącznik do
niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferty należy składać w terminie do dnia 19 listopada 2014 r., do godziny 16.00.
3. Ofertę podpisaną przez upoważnione osoby należy złożyć:
a) osobiście w sekretariacie Zamawiającego
lub
b) przesłać pocztą/kurierem na adres:
Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
ul. Rubież 46, lok. C3
61-612 Poznań
lub
c) pocztą elektroniczną na adres: leszek.nowaczyk@refa.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
Z poważaniem
Leszek Nowaczyk,
Kierownik projektu
W załączeniu:
1. Wzór „Propozycji cenowej”
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