Bielawa, 14.05.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie zaprasza do złożenia ofert na usługę kateringową dla
uczestników imprezy pn. „2018=20.Porcelanowa Rocznica Współpracy Bielawy i Hronova”
organizowanej w dniach 02 – 03.06.2018r.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostawa zestawów posiłkowych wg
poniższej specyfikacji:
a) lekki catering - typu stół szwedzki dla 70 osób (dorośli) – Uroczysta Sesja RM
- Napoje: Kawa, Herbata, soki, woda, cola itp
- przekąski różne rodzaje m.in. koreczki koktajlowe, kanapki, rolladki, zestaw serów
- sałatki różne smaki: jarskie, wegeteriańskie, rybne i warzywne
- ciasta, paluszki, galanteria cukiernicza,
- świeże owoce
- wino musujące (50gr na osobę) do wzniesienia toastu.
b) Catering – Obiad dla 60 dzieci - Barwy przyjaźni
- obiad dwudaniowy zróżnicowany – zupa, ziemniaki, ryż lub makaron, sos, sztuka mięsa, zestaw
surówek, napoje woda, deser
- zabezpieczenie naczyń jednorazowych
- przygotowanie Sali i posprzątanie
c) Catering – śniadanie i kolacja dla 60 dzieci – Barwy przyjaźni
- śniadanie, kanpki różne rodzaje, herbata, napoje zimne, serki, słodycze owoce
- kolacja kiełbaski na grilla, pieczywo, herbata, napoje zimne, kanapki różne rodzaje
- poczęstunek na drogę dla 30 osobowej grupy czeskiej: woda mineralna 0,3, bułka z serem lub
wędliną, jabłko lub inny owoc, batonik typu snikers wraz z opakowaniem.
Prosimy o podanie w ofercie ceny dla każdej pozycji (a,b,c) usługi osobno
- dostawa: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa
- zamawiający: , Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa,
NIP 882-18-71-326
- forma płatności: przelew 14 dni
- termin realizacji zamówienia:02.06.2018 r.
- termin składania ofert: od 15.05.2018 r. do 23.05.2018 r. do godz. 15.00
- miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, ul. Piastowska 19a,
58-260 Bielawa lub mailowo: biuro@mokisbielawa.pl
- postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8
- przy wyborze ofert będzie brana pod uwagę najniższa cena (100%)
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Marcin Lichnowski
Tel.74 8337 404 email: m.lichnowski@wp.pl
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach mikroprojektu pod nazwą: „2018=20.
Porcelanowa Rocznica Współpracy Bielawy i Hronowa o numerze rejestracyjnym:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001363 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika CzeskaPolska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

