EZKS.042.16.2017

Opole Lubelskie, dnia 13.07.2017 r.
Zapytanie ofertowe na usługę wyżywienia ( obiadu)

dla uczestników projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
I. Zamawiający:
Powiat Opolski w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 4. 24-300 Opole Lubelskie
NIP :7171705099
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, kontakt- Iwona Giza – Naczelnik Wydziału
Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, e-mail: iwona.giza@opole.lublin.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia (obiadu) podczas 4-tygodniowych staży
zawodowych dla 17 uczestników projektu w następujących terminach i miejscach:
1) Od 17.07.2017 do 11.08.2017 roku na terenie miejscowości Karczmiska – 2 osoby
2) Od 31.07.2017 -25.08.2017 r- na terenie Lublina – 15 osób,
Wymagamy:
Wyżywienia dla 2 stażystów od dnia 17.07.2017 roku do dnia 11.08.2017 roku oraz

dla

15 stażystów od dnia 31.07.2017 roku do 25.08.2017 roku, w postaci obiadu. Obiad musi się
składać minimum z zupy i ciepłego drugiego dania z sałatką / surówką. Godziny wydania obiadu
muszą być ustalone z Zamawiającym i dostosowane do godzin staży uczestników projektu.
III Termin wykonania zamówienia
Od 17.07.2017 - 11.08.2017 r i od 31.07.2017 -25.08.2017 r
IV. Warunki składania ofert i zawartość oferty:


Dopuszcza się składanie ofert częściowych,



Ofertę

należy:

wysłać

za

pomocą

poczty

elektronicznej

na

adres

email:

iwona.giza@opole.lublin.pl, lub dostarczyć osobiście na adres Zamawiającego w zamkniętej
kopercie z adnotacją: Oferta w zakresie wyżywienia ( obiadu) dla stażystów w ramach projektu „
Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu”


Termin składania oferty : 14.07.2017 rok godz. 10.00



Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto z

naliczonym podatkiem VAT.
V. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:
Cena – 100%
Gdy łączna kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.
VI. Warunki które musi spełnić Wykonawca:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
VII. Wykaz doświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
- oferta

