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nr kor.

ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Organizacja cateringu szkoleniowo-bankietowego w ramach projetu pn. "Twoja

Społeczność Twoją Szansą" (2) 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja cateringu szkoleniowo-bankietowego
w formie 36 pojedynczych usług dla 10 osób wraz z ich dostarczeniem w ramach
projektu pn. "Twoja społeczność twoją szansą" współfinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski
Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1.
Ak tywna in tegrac ja  d la  poddz ia łan ia :  9 .1 .1 .  Wzmacn ian ie  po tenc ja łu
społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT.

Pojedyncza usługa cateringu szkoleniowo-bankietowego zawiera dostawę jedzenia:
- sałatki dla 10 osób
- przekąski obiadowe typu garmażeryjnego i mini kanapki dla 10 osób
- słodki poczęstunek (np. deser, sałatka owocowa) dla 10 osób
- zimne napoje (woda mineralna niegazowana/gazowana) dla 10 osób

Szczegółowe menu zostanie ustalone pomiędzy Stronami umowy w momencie
składania zamówień na pojedyncze usługi.

Dokładną lokalizacje dostarczenia pojedynczych usług Zamawiający poda
Wykonawcy wraz z ich zamówieniem, jednakże będą one w obrębie miasta Gliwice.

Realizacja pierwszej pojedynczej usługi odbędzie się 26.10.2018 r. w fi l i i
Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 21 w Gliwicach.

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3

Pożądany termin realizacji zamówienia: od 26.10.2018 r. do 31.10.2020 r.
w dniach wyznaczonych przez zamawiającego. Realizacja pierwszej pojedynczej
usługi odbędzie się 26.10.2018 r.
Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty:
1) druk propozycji cenowej



2) oświadczenie

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy dostarczyć pisemnie na adres Zamawiającego lub mailem
na adres przetargi@gcop.gliwice.pl do dnia 25-10-2018 r. do godziny 13:00.

Uwagi:
Kryterium oceny ofert stanowić będzie cena.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie
przedmiotu zamówienia.
Powyższe wymagania Wykonawca potwierdza oświadczeniem.

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiajacego
do skorzystania z przedstawionej propozycji.

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Bernadeta Mandok, - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych tel. +48 32
232-04-77 wew. 30, pok. nr -, piętro 2.

Załaczniki do zaproszenia:
1) propozycja cenowa
2) wzór umowy
3) oświadczenie
4) informacja o RODO

Z poważaniem  
Anna Szczyrba-Niemiec

Dyrektor Jednostki



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

GCOP-ZP.2711.144.2018
.....................................................

(miejscowość i data)  

..........................................................                  
nazwa i adres wykonawcy-pieczęć

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice

P R O P O Z Y C J A      C E N O W A

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Organizacja cateringu szkoleniowo-bankietowego w ramach projetu pn. "Twoja Społeczność Twoją

Szansą" (2)

oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania za cenę
Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

CENA NETTO
(A)

WARTOŚĆ VAT
(B)

CENA BRUTTO
(C)

Cena 1
pojedynczej usługi

ŁĄCZNIE
(cena 36

pojedynczych usług)

(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
[rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)] wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Dodatkowe informacje (np. termin wykonania lub okres gwarancji, jeżeli są inne niż w zapytaniu ofertowym lub
inne uwagi wykonawcy):                  

 .................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................



Załączniki do propozycji cenowej:        

1) ...................................................................

2) ...................................................................

3) ...................................................................

4) ................................................................... 

5) ...................................................................                

            ...............................................................
 (podpis i pieczęć)
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