Zapytanie ofertowe – posiłki dla dzieci
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup artykułów spożywczych zamieszczone w
tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„Nowe możliwości – Nową szansą”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny : KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie : 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Złożona oferta powinna zawierać: zgodnie z załącznikiem nr 1
• nazwę i adres oferenta,
• wartość oferty wyrażoną w kwocie brutto
Termin składania ofert upływa 10 listopada 2011 r. o godzinie 1500
Przyjmowane będą oferty przesłane pocztą polską lub firmą kurierską na adres: Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Kruszu, Krusze, 05-240 Tłuszcz. Z dopiskiem w lewym górnym rogu koperty zapytanie ofertowe – posiłki, pocztą email na adres projekt.krusze@wp.pl , w tytule - zapytanie
ofertowe – posiłki lub osobiście w biurze projektu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Kruszu .
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich wagami :
100% - cena

Załącznik nr 1

1.

OFERTA

Złożona:
GMINIE KLEMBÓW
NIP: 125-13-33-656

z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów
KLEMBÓW, UL.GEN. F. ŻYMIRSKIEGO 38
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Nowe możliwości – Nową szansą”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny : KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie : 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
1.

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania
ofertowego

na

zakup

artykułów

spożywczych

przedstawiam

następującą ofertę:
Imię i nazwisko/nazwa firmy ...........................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................
Tel. kontaktowy: ..............................................................................................................................
nr zestawu

nazwa artykułów spożywczych

zestaw I

banan 150 g, serek waniliowy 140 g, napój bez konserwantów 300 ml

zestaw II

pączek 70 g, serek waniliowy/owocowy 140 g, napój bez konserwantów

cena brutto

uwagi

300 ml

zestaw III

parówki odtłuszczone 100 g, bułka kajzerka 50 g, napój bez
konserwantów 300 ml

zestaw IV

jabłko 250 g, serek waniliowy/owocowy 200 g, napój bez konserwantów
300 ml,

zestaw V

pomarańcza 300 g, pączek 70 g, sok w kartoniku 100 ml

zestaw VI

bułka kajzerka 50 g, jogurt pitny 300 ml, baton czekoladowy 36 g.

wskazana w tabeli gramatura poszczególnych artykułów oznacza „nie mniej niż”

………………………………………

(upełnomocniony przedstawiciel)

