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Dotyczy: zapytania ofertowego na usługę cateringu w czasie szkolenia „Kurs wizażu
i stylizacji” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach projektu
„Dobry start, lepsze jutro – program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie zaprasza do złożenia oferty na usługę
cateringu

Opis przedmiotu zamówienia
W zakres przedmiotu zamówienia dotyczącego usługi cateringu wchodzić będzie
przygotowanie, dostarczenie i serwowanie posiłków, ciepłych i zimnych napojów w czasie
trwania szkolenia.

Ilość posiłków
Catering i obiady dla grupy 12 osób.

Termin usługi
W czasie trwania szkolenia w dn. 29-31 lipiec i 3-4 sierpień 2009 r.

Oferta powinna zawierać
Koszt brutto wyżywienia przypadający na 1 osobę wraz z przykładowym menu:
- Koszt brutto obiadu, składającego się z zupy, drugiego dania i napoju.
-  Koszt  brutto  poczęstunku  kawowego,  składającego  się z  kawy,  herbaty,  soków,  wody,
ciasta.

Wymagania i warunki Zamawiającego
Wykonawca, który zostanie wyłoniony spośród złożonych ofert jest zobowiązany do
dostarczenia przedmiotów zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego własnym
transportem i na własny koszt w terminie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym.

Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za
wykonanie zamówienia.

Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez
Zamawiającego. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami – Kierownik Projektu
Barbara Krystyna Rutkowska.
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Informacje dotyczące płatności
Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie faktury
VAT, zawierającej kwotę brutto, wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może
wystawić fakturę VAT bez wymaganego podpisu Zamawiającego na fakturze.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty prosimy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo lub przesłanie drogą elektroniczną na adres e-
mail: pcprgrajewo@wp.pl w terminie do dnia 17.07.2009 r.
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