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wsp·ğfinansowanego przez Uniň��EuropejskŃ��ze Ŝrodk·w Europejskiego Funduszu Spoğecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitağ Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Dziağanie 7.1 Rozw·j                   
i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziağanie 7.1.1 Rozw·j i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
oŜrodki pomocy spoğecznej, 
 
 skierowanego do 10 os·b, kobiet i mňŨczyzn, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub 
zatrudnionych w rolnictwie 
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do Ŝwiadczenia usğug cateringowych w okresie: maj ï listopad 2012r. ï szczeg·ğowy 
harmonogram realizacji zostanie ustalony przez zleceniodawcň. 
 
1.�� �)�R�U�P�D���]�D�W�U�X�G�Q�L�H�Q�L�D : umowa zlecenie. 
2.�� �7�H�U�P�L�Q�� �]�D�G�D�Q�L�D: szczeg·ğowy harmonogram realizacji zostanie ustalony przez 
zleceniodawcň. 

3.�� �3�O�D�Q�R�Z�D�Q�\���W�H�U�P�L�Q���U�H�D�O�L�]�D�F�M�L: maj��- listopad 2012r. 
4.�� �,�O�R���ü���G�R�V�W�D�Z : Usğuga cateringowa Ŝwiadczona w Przytyku, 6 dostaw w iloŜci 10 
zestaw·w cateringowych.   

�������������������6�]�F�]�H�J�y�á�R�Z�\���R�S�L�V���S�U�]�H�G�P�L�R�W�X���]�D�P�y�Z�L�H�Q�L�D����
�x�� Jednorazowy zestaw cateringowy dla jednego uczestnika obejmuje gorŃcy posiğek 2- 
daniowy. 

�x��  Posiğek dla kaŨdego uczestnika szkolenia musi byĺ wyporcjowany i podany na ciepğo, 
z kompletem sztuĺc·w jednorazowych i serwetek.  

�x�� Wykonawca, w razie zapotrzebowania zobowiŃzany bňdzie do przygotowywania 
posiğku wegetariaŒskiego.  

�x�� Dostawa cateringu odbywaĺ siň bňdzie na koszt Wykonawcy.  
�x�� Podane iloŜci zestaw·w cateringowych sŃ szacunkowe. ZamawiajŃcy zastrzega sobie 
prawo do zmniejszenia jak i zwiňkszenia iloŜci zestaw·w cateringowych z uwagi na 
moŨliwoŜĺ zmian harmonogram·w zwiŃzanych z realizacjŃ realizowanego projektu.  

�x�� W ramach zam·wienia wykonawca jest zobowiŃzany do dowozu do siedziby 
Gminnego OŜrodka Pomocy Spoğecznej w Przytyku ul. Zachňta 57, 26-650 Przytyk. 



�x�� Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zam·wienia oraz podanie go zgodnie 
z wymaganiami sanitarnymi dotyczŃcymi ŨywnoŜci i Ũywienia  

�x�� Jednorazowa dostawa dotyczyğa bňdzie grupy 10 osobowej lub mniejszej                         
w przypadku nieobecnoŜci uczestnik·w szkolenia.  

�x�� Dostawca musi zapewniĺ r·ŨnorodnoŜĺ ciepğych posiğk·w przez okres trwania 
zam·wienia. Na potrzeby niniejszego zapytania, zapewnienie r·ŨnorodnoŜci bňdzie 
uwaŨane za speğnione, jeŜli przedstawione w proponowanym jadğospisie posiğki nie 
bňdŃ siň powtarzağy.  

�x�� Rozliczenia finansowe z WykonawcŃ nastŃpi po zrealizowaniu usğugi, na podstawie 
rozliczeŒ wydanych posiğk·w w terminie 30 dni od dnia prawidğowo dostarczonej 
faktury.  

 �������:�\�N�R�Q�D�Z�F�D���]�R�E�R�Z�L���]�D�Q�\���E�
�G�]�L�H���G�R����
�x�� przestrzegania, w ramach realizacji projektu, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.                  
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),  

�x�� przechowywania dokumentacji zwiŃzanej z realizacjŃ zam·wienia do dnia 31 grudnia 
2020 r. w spos·b zapewniajŃcy dostňpnoŜĺ, poufnoŜĺ i bezpieczeŒstwo,  

�x�� poddania siň kontroli i audytowi dokonywanych przez ZamawiajŃcego oraz inne 
uprawnione podmioty w zakresie prawidğowoŜci realizacji projektu,  

�x�� umoŨliwienia kontrolujŃcym wglŃdu w dokumenty zwiŃzane z realizowanym 
projektem, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne.  

���� �&�H�Q�D�� �]�H�V�W�D�Z�X�� �F�D�W�H�U�L�Q�J�R�Z�H�J�R powinna obejmowaĺ cağoŜĺ wynagrodzenia, kt·re 
zamawiajŃcy bňdzie zobowiŃzany do zapğacenia wykonawcy w przypadku wyboru jego 
oferty, uwzglňdniajŃcego w szczeg·lnoŜci speğnienie wszystkich wymagaŒ zamawiajŃcego 
okreŜlonych w niniejszym zapytaniu ofertowym z tytuğu naleŨytej oraz zgodnej                         
z obowiŃzujŃcymi przepisami realizacji przedmiotu zam·wienia.  
�������1�L�H�� �X�Z�]�J�O�
�G�Q�L�H�Q�L�H�� �S�U�]�H�]�� �Z�\�N�R�Q�D�Z�F�
 wszystkich koszt·w usğugi nie bňdzie stanowiĺ 
podstawy do domagania siň ich pokrycia przez zamawiajŃcego w terminie p·Ŧniejszym. 
�������2�I�H�U�W�D���S�R�Z�L�Q�Q�D���]�D�Z�L�H�U�D�ü����
1.�� ProponowanŃ stawkň za zestaw cateringowy- w cenie brutto 
2.�� SporzŃdzona na druku zağŃcznik nr 1. 

���������:�� �S�R�V�W�
�S�R�Z�D�Q�L�X�� �P�R�J���� �E�U�D�ü�� �X�G�]�L�D�á�� �:�\�N�R�Q�D�Z�F�\, kt·rzy majŃ zarejestrowanŃ 
dziağalnoŜĺ gospodarczŃ w okresie objňtym zam·wieniem. 
 
 
 
 
Osoby zainteresowane proszone sŃ��o zğoŨenie nastňpujŃcych dokument·w w Gminnym 
OŜrodku Pomocy Spoğecznej w Przytyku (pok. 18 lub 4) w terminie do 13.04.2012 r. w dni 
robocze w godzinach od 7.30 do 15.30. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ĂOferta na 
Ŝwiadczenie usğug cateringowych ò oraz nazwň  firmy.  
 
Dokumenty, kt·re wpğynŃ��do GOPS po wyŨej okreŜlonym terminie nie bňdŃ��rozpatrywane.��
ZğoŨonych ofert nie odsyğamy. 
 



Gminny OŜrodek Pomocy Spoğecznej w Przytyku zastrzega sobie prawo do skontaktowania 
siň��jedynie z wybranymi oferentami.��
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Dodatkowe informacje moŨna uzyskaĺ pod numerem telefonu: 48 618-00-95 w 43 lub 50 od 
poniedziağku do piŃtku od 8.00 do 14.00 
��
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ZağŃcznik nr 1 
 
 
 
é.....................................................                                                                        é................................................ 
(Wykonawca)                                                                                                                  (miejscowoŜĺ i data)           
��
��
��
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Oferujň wykonanie usğugi cateringowej, zgodnie z ogğoszeniem Gminnego 
OŜrodka Pomocy Spoğecznej w Przytyku ul. Zachňta 57 w ramach realizacji 
projektu systemowego �Ä�6�=�$�1�6�$���1�$���/�(�3�6�=�(���-�8�7�5�2�´�� 
��
�:�\�N�R�Q�D�Z�F�D���X�V�á�X�J�L���]�R�E�R�Z�L���]�X�M�H���V�L�
���G�R����
- wykonania usğugi w terminie wyznaczonym przez GOPS 
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