Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Piła, 16 marca 2014 r.
FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU
1. Zamawiający
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile
ul. Węglowa 9, 64-920 Piła
tel. + 48 67 214-43-40
NIP 764-23-59-290
2. Dotyczy:
Świadczenia usługi w zakresie obsługi cateringowej (przygotowanie i dostarczenie zestawów
posiłkowych) dla uczestników szkoleń zawodowych w ramach projektu Przez Zakład Aktywności
Zawodowej na rynek pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2.1.
Termin realizacji: przewidywany termin realizacji zamówienia (IV 2014 – V 2014 r.)
2.2.
Zakres usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania cenowego obejmuje
przygotowanie i dostarczenie zestawów posiłkowych na szkolenia, które odbywać się będą w dni
powszednie od poniedziałku do piątku i/lub soboty (w godzinach przed i/lub popołudniowych,
 Wykonawca zapewni naczynia jednorazowe - talerze, sztućce, kubki, filiżanki, itp.
 Dostarczenie posiłków nastąpi do miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia dla
uczestników/uczestniczek projektu, usytuowanego w Pile w dni odbywania się kursów
zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Zamawiającego


Zestawy posiłkowe powinny zawierać napój ciepły, napój zimny, kanapki, owoc oraz słodki
poczęstunek



Zestawy posiłkowe powinny być codziennie różnorodne



Zamawiający przewiduje zorganizowanie ok. 30 szkoleń (w okresie określonym w pkt. 2.1), liczba
osób w grupie szkoleniowej: 1 osoba, planowana liczba wydanego cateringu: ok 300 sztuk.

3. Informacja na temat niniejszego postępowania
dostaw/usług wykonywanym przez Zamawiającego.

związanego

z

rozeznaniem

rynku

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone przez Zamawiającego ma na celu zdobycie informacji na
temat poziomu cen za wykonanie przedmiotu zamówienia. Złożenie oferty przez zaproszonego do jej
złożenia Wykonawcę nie jest jednoznaczne z jej zaakceptowaniem przez Zamawiającego i nie
stanowi automatycznie podstawy do ewentualnego zawarcia umowy.
Zamawiający dokonując niniejszego rozeznania rynku zastrzega sobie możliwość wystąpienia z
zaproszeniem do złożenia ofert, do nieograniczonej liczby Wykonawców oraz po uzyskaniu ofert do
dalszego prowadzenia negocjacji w celu wybrania najkorzystniejszej cenowo oferty.
Tym samym po upływie terminu związania ofertą Wykonawca winien traktować ten fakt jako brak
akceptacji po stronie Zamawiającego dla warunków przedstawionych w jego ofercie, a więc brak
akceptacji złożonej oferty.
4. Sposób przygotowania oferty:
4.1. Oferta powinna zawierać cenę brutto na 1 osobodzień.
4.2. Cena ofertowa uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
4.3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
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4.4. Cena może być tylko jedna.
4.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, którą składa na stanowiącym do niniejszego
zaproszenia załączniku – „Formularz ofertowy”.
4.6. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
4.7. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych i uzupełniających.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2014 roku do godz. 14.00 w wersji papierowej
na adres: Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile, ul. Węglowa 9, 64-920 Piła, bądź w wersji
elektronicznej na adres: katarzyna.maruda@wp.pl
6. Zapytania o przedmiot zamówienia
Informacji
dodatkowych
dot.
zamówienia
udziela
Katarzyna
Maruda,
emailem:
katarzyna.maruda@wp.pl, bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-20.00 pod
numerem tel. 607-060-521 lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
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Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

Formularz ofertowy
Piła, dnia ………………..….2014 r.
…………………….…………………………….
pieczęć firmowa

OFERTA WYKONAWCY
Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………….. działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy):
Nazwa:

…………………………………………………………..

Adres siedziby: …………………………………………………………..
NIP:

…………………………………………………………..

Przedstawiam kalkulację na zapewnienie obsługi cateringowej (przygotowanie i/lub dostarczenie
zestawów posiłkowych) zgodnie z warunkami zawartymi w formularzu rozeznania rynku, w terminach
odbywania szkoleń zawodowych dla uczestników projektu., oferując ww. usługę za następującą cenę
……………………….…………………..…………….zł brutto/osobodzień
(słownie: złotych: ………………………………………………………………………….……………… groszy) zgodnie z poniższą
kalkulacją kosztów:

L.p.
1.

Część zamówienia

Cena jednostkowa netto w
PLN za osobodzień

Stawka VAT
%

Kwota jednostkowa
brutto w PLN
za osobodzień

Dostarczanie zestawów
posiłkowych (napój
ciepły, napój zimny,
kanapki, owoc, słodki
poczęstunek, sztućce,
talerze, kubki)

Oświadczam, że świadczona usługa spełnia wszystkie kryteria określone przez Zamawiającego w
formularzu rozeznania rynku.
Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania
zamówienia.
W przypadku uznania naszej/mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się/zobowiązuję się do
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

……………………………………………………………………………
pieczątka i podpis osoby upoważnionej/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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