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Kielce, 02.01.2017 r. 

 

Znak sprawy: ZO/01/TWTP/2016 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

Grupa MAC S.A. w Kielcach ul. Witosa 76 zaprasza do złożenia oferty na: 

 

Realizację usługi cateringowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia 

- w celu realizacji projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość”. 

 

 

Usługa realizowana jest w ramach projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Wykonawca w ramach świadczenia usługi zapewni przez 3 dni (w niżej wskazanych 

terminach i godzinach) catering dla 26 osób:  

 

-Ciągły SERWIS kawowy (przez 8h x 3 dni) rozpoczynający się każdego dnia od godziny 

09.00 składający się z : kawy rozpuszczalnej, herbaty, cukru, mleczka do kawy, cytryny.  

Dodatkowo dla każdego uczestnika szkolenia po 1 porcji ciasta. 

Zamawiający zabezpiecza czajnik. 

 

- Obiad: 

Dzień 1: Barszcz czerwony + pierogi z mięsem, kapustą i grzybami, ruskie – razem 6 szt. 

Dzień 2: Żur z jajkiem (+ chleb) + naleśniki z serem (2 szt.) 

Dzień 3: Zupa jarzynowa, medaliony indycze, ryż, surówka z białej kapusty 

 

Obiad będzie podawany każdego dnia ok. godziny 14.00.  
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Wykonawca zapewni naczynia i sztućce odpowiednie do wskazanych w przedmiocie 

zamówienia posiłków i napojów. 

 

Usługa cateringowa ma być dostarczona i zrealizowana w dniach: 09.01.2017 r., 

14.01.2017r. i 15.01.2017r.  pod wskazanym przez Zamawiającego adresem, tj.: ul. Witosa 

76, 25-561 Kielce, Aula na parterze budynku. 

 

Dokładna liczba osób zostanie podana 3 dni przed terminem realizacji usługi. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zapłaty za faktyczną liczbę osób uczestniczących w spotkaniu 

wskazanej 3 dni przed terminem realizacji usługi. 

 

 

 

Wypełniony formularz ofertowy należy przesłać e-mailem na adres anna.adamska@mac.pl do 

dnia 05.01.2017r. do godziny 11.00 lub dostarczyć do Biura Projektu na adres: ul. Witosa 76, 

25-561 Kielce, pokój nr 01 z dopiskiem: 

 

„Oferta na realizację usługi cateringowej na potrzeby przeprowadzenia 

szkolenia - w celu realizacji projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość”  

Nie otwierać przed 05.01.2017r. do godziny 11.00.” 

 

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

 

Koszt transportu, opakowania, dostarczenia usługi na czas ponosi Wykonawca. 

 

W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy anna.adamska@mac.pl lub telefoniczny 

665 055 800. Osoba do kontaktu Anna Adamska. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

 
 
 
 
 

………………………………………………………….. 
ZATWIERDZIŁ DYREKTOR PROJEKTU 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

………………………………………. 
   Pieczęć adresowa 

O F E R T A  C E N O W A 

 

Nawiązując do zaproszenia na:  

„Realizację usługi cateringowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia 

- w celu realizacji projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość” 

 

oferuję realizację przedmiotu zamówienia: 

 

 

ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:   ….........................,....... ZŁ 

SŁOWNIE:      

…………………………………………………………………………………………………………………………………. ZŁ 

 

CENA ZA USŁUGĘ DLA 1 UCZESTNIKA/1 DZIEŃ WYNOSI: …………………………, …. ZŁ 

SŁOWNIE:  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. ZŁ 

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Imię i nazwisko osoby (osób) uprawnionych do podpisania umowy: …………………………………………………………….. 

 

Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Numer telefonu: ….……/ ……………………………………………….  

Numer faksu:         ….……/ ……………………………………………….  

Numer REGON: ............................................... 

Numer NIP:   ............................................... 

e-mail……………………………………………………………………… 

 

1. Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 
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2. Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności objętej zapytaniem ofertowym. 

3. Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego 
sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, 
w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu 
ofertowym. 

6. Oświadczamy, że jestem (jesteśmy) upoważnieni do reprezentowania oferenta. 

 

......................................... dnia ......................................... 

 

 

 

 

……………….......………………………………………………… 
imię i nazwisko, podpis osoby/ osób 

upoważnionych 
do składania oświadczeń woli 


