Katowice, 25.04.2018r.
Rozeznanie cenowe
w ramach projektu „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego”.
W związku z realizacją projektu i koniecznością zapewnienia poczęstunku dla jego uczestników
prowadzone jest rozeznanie cenowe na dostarczanie produktów spożywczych oraz przygotowywanie
poczęstunku serwowanego podczas przerw w trakcie realizowanych zajęć.
Zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
I. Zamawiający: Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego ul. Kościuszki 44/4; 40-048 Katowice,
adres email: mors@partnerstwo.org.pl
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie poczęstunku dla uczestników projektu „Miejski
Ośrodek Rozwoju Społecznego”. Umowa o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.01.01-24-03
DO/17-00
2. Liczba dostarczanych pakietów wynosi 2530 szt.
3. Pakiet poczęstunku obejmuje dostarczenie produktów spożywczych zgodnie z listą
sporządzaną przez zamawiającego oraz warnika z wątkiem, ceramicznych kubków, sztućców,
ręczników papierowych.
4. Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Śląskie, miasto Sosnowiec – na terenie
Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz”, przy ul Głównej 19.
5. Termin realizacji zamówienia: od 14 maja 2018 do 31 grudnia 2019, zgodnie z
harmonogramem przygotowanym przez Zamawiającego.
6. Minimalny wykaz dostarczanych produktów służących skompletowaniu pakietów
poczęstunkowych (dotyczący całości zamówienia - 2530 szt. pakietów) obejmuje:
Lp.
1

Nazwa produktu
Kawa rozpuszczalna, opakowanie min. 200g

Jednostka miary
Sztuka

Ilość
25

2

Kawa ziarnista mielona , 100% typu Arabica,
opakowanie min. 500g

Sztuka

30

3

Herbata ekspresowa czarna; torebki z zawieszką,
różne rodzaje, opakowanie 100 torebek,

Opakowanie

35

4

Herbata ekspresowa czarna earl grey ; torebki z
zawieszką, różne rodzaje, opakowanie 100 torebek,

Opakowanie

10

5

Herbata owocowa naturalna, torebki z zawieszką,
różne smaki, opakowanie 20 torebek.

Opakowanie

250

6

Cukier biały

Kilogram

80

7

Woda mineralna gazowana 1,5l

Sztuka

1300

8

Woda mineralna niegazowana 1,5l

Sztuka

1300

9

Soki owocowe pojemność 2 l., różne smaki

Sztuka

700

10

Ciastka różne rodzaje np. delicje, ciastka z czekoladą,
ciastka z marmoladą, wafelki, opakowania min,

Opakowanie

1500

150g.
11

Przekąski słone różne rodzaje np. paluszki, precelki,
talarki, opakowania min. 150g

Sztuka

1500

12

śmietanka do kawy – mleko zagęszczone 0,5l.
niesłodzone

Sztuka

350

13

Owoce egzotyczne: pomarańcze ,mandarynki.

Kilogram

350

14

Owoce krajowe: jabłka, gruszki, śliwki itp.

Kilogram

550

III. Cel Zamówienia:
Celem zamówienia jest dostarczanie poczęstunku dla uczestników zajęć w systemie dostaw
cząstkowych.
IV. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Produkty spożywcze oraz przygotowywanie gorących napojów będzie realizowane na terenie
Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” przy ul Głównej 19 lub w innej lokalizacji na terenie
dzielnicy Kazimierz Górniczy lub Juliusz.
2. Usługa co do zasady będzie organizowana w godzinach od 09.00 do 18.00 w dni robocze.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin realizacji usługi.
V. Wymagania odnośnie wykonawcy:
a) Posiadanie stosownego uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej
zapytaniem,
b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym;
c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) pozostawianie w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
VI. Obowiązki wykonawcy:
1. realizowanie zamówień zamawiającego zgodnie przesyłanym zapotrzebowaniem
cząstkowym.
2. Serwowanie napojów gorących w postaci kawy, herbaty oraz mycie naczyń używanych w
trakcie poczęstunku.

VII. Kryteria oceny:
Informujemy, że kryterium oceny ofert w 100% będzie cena. Prosimy o wskazanie ceny za
dostarczenie produktów żywnościowych a także przygotowywania napojów gorących. Ilość osobodni
szkoleniowych wynosi 2530 sztuk. Cena powinna być ceną brutto i obejmować wszelkie koszty
oferenta, w tym koszt dowozu i wszelkie obciążenia podatkowe. Zamawiający nie dopuszcza
możliwość składania ofert wariantowych Okres związana ofertą: 30 dni Jednocześnie informujemy,
że przekazana wycena będzie miała charakter wyłącznie informacyjny, służący oszacowaniu wartości
zamówienia i nie stanowi podstawy do dalszych czynności handlowych.

VIII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty prosimy składać do 09.05.2018 r. do godz. 16:00 Oferta
powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres email:
mors@partnerstwo.org.pl (podpisane i skompresowane pliki PDF) lub osobiście w siedzibie
Zamawiającego tj. ul. Kościuszki 44/4; 40-048 Katowice,. Osoba do kontaktu: Dariusz Polakowski pod
nr tel. 507 345 695 w godz. od 08.00- 15.00 .
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