Zapytanie ofertowe – posiłki dla dzieci
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
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup artykułów spożywczych podzielonych
na VI zestawów zamieszczonych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego, w okresie od 1 grudnia 2011 r, do 30 czerwca 2012 r. Poszczególne produkty
zamieszczone w zestawach dostarczane będą 2 razy w tygodniu do siedziby Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Kruszu. Przewidywana ilość zestawów to 97/na tydzień. Dostarczony towar
powinien być najwyższej jakości, z minimum 7 dniowym terminem do spożycia.
Zleceniodawca dokona zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy, po przyjęciu przez koordynatora projektu
wykonanej usługi zgodnie z zawartą umową, po przedłożeniu rachunku. Zleceniodawca zapłaci
wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy wskazany w otrzymanym rachunku, w terminie
14 dni od dnia otrzymania rachunku.
Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności, a Zleceniobiorca nie będzie wysuwał żadnych
roszczeń w przypadku, kiedy powstanie zwłoka w zapłacie wynagrodzenia spowodowana
opóźnieniem z przekazaniem środków przez Instytucję Wdrażającą Projekt na rzez Zleceniodawcy.
Złożona oferta powinna być zgodna z załącznikiem.
Termin składania ofert upływa 29 listopada 2011 r. o godzinie 1000
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
Kontakt: Marcin Szczapa, Tel: 504742239, email: projekt.krusze@wp.pl

Załącznik

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(pieczęć Oferenta, lub nazwa i adres)

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

z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów
KLEMBÓW, UL.GEN. F. ŻYMIRSKIEGO 38
TEL.(022) 779-93-90

FAX. (022) 777-09-85, E-mail: urzad@klembov.pl

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na:
zakup artykułów spożywczych podzielonych na VI zestawów
1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za:
nr

nazwa artykułów spożywczych

zestawu
zestaw I

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

zestaw II

pączek 70 g, serek waniliowy/owocowy 140 g, kisiel pitny (np. Słodka
chwilka)

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.

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

cena

Podatek

Cena

netto

Vat

brutto

Nr rachunku bankowego………………………………………………………………………
wg poniższego zestawienia:
2. OŚWIADCZAMY, że termin wykonania zamówienia ………….. od zawarcia umowy.
3.OŚWIADCZAM, ,że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
4. OŚWIADCZAM, ze akceptuję warunki odbioru i zapłaty, określone w zaproszeniu.
5. OŚWIADCZAM, że podana cena jest obowiązująca przez okres umowy i nie będzie podlegała
waloryzacji w okresie jej trwania.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) .......................................................................................
………………..dnia ……………..

………………………..
(upełnomocniony przedstawiciel)

Tel. kontaktowy: ..............................................................................................................................

