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Chodzież, 20.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Wynajem Sali Bankietowej wraz z przygotowaniem miejsc siedzących przy stołach i 
przygotowaniem usługi gastronomicznej dla 100 osób.

I. Zamawiający

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”; ul. Sienkiewicza 2; 64-800 Chodzież

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu Sali Bankietowej wraz z przygotowaniem miejsc siedzących
przy stołach i przygotowaniem usługi gastronomicznej dla 100 osób.

2. Data realizacji zamówienia: 29.03.2019 r. godz. 22:00 (jeden dzień).
3. Zamówienie obejmuje:

- Wynajem sali bankietowej. Wielkość sali musi zostać dopasowana do liczby uczestników 
wydarzenia, a także dla każdego z nich musi być przygotowane miejsce siedzące przy stole.
- Dostęp do sali oraz obiektu, na którym się znajduje, musi być przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
- Udostępnienie projektora multimedialnego, a także ekranu do rzutnika.
- Możliwość oznakowania plakatami sali bankietowej oraz wejścia.
- Obsługa: przygotowanie, nakrycie stołów, serwowanie posiłków, sprzątanie po wszystkich 
posiłkach, przerwach kawowych oraz zapewnienie zastawy z wyłączeniem naczyń jednorazowego
użytku. Stoły okrągłe 10 szt. x 10 osób przy stole. Dekoracja złota.
- Organizacja szatni.
- Usługa gastronomiczna tj.: 
Przygotowanie niżej wymienionych dań:
Deser:
- Szarlotka (na ciepło) z lodami 100 g/os.
- Kawa/herbata po 200 ml./os. + Dodatki bez ograniczeń – cukier, śmietanka do kawy, cytryna w
plasterkach.
Kolacja:
- Żurek z jajkiem i kiełbasą
- szaszłyk wieprzowy

Stowarzyszenie „Dolina Noteci’
ul. Sienkiewicza 2
64-800 Chodzież
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Zimny bufet:
- lustra mix w galarecie (galart, szynka faszerowana, roladki), sałatka grecka z oliwkami, sałatka
gyros, smalec + pajda chleba + ogórek konserwowy, bułeczki bankietowe, masło
Napoje:
- Soki/woda niegazowana 

4. Miejsce realizacji zamówienia: 
Zamówienie  zrealizowane  musi  zostać  na  terenie  Lokalnej  Grupy  Działania  (Gmina  Miejska
Chodzież, Gmina Wiejska Chodzież, Gmina Szamocin, Gmina Budzyń). 
Dokładny adres wskazuje oferent. 

 

III. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę  należy złożyć  osobiście  w terminie  do  27.02.2019 r.  do godz.  14:00 w biurze  Stowarzyszenia
„Dolina  Noteci”,  ul.  Sienkiewicza  2,  64-800  Chodzież,  lub  za  pośrednictwem  poczty  (liczy  się  data
dostarczenia oferty), lub też drogą mailową.

IV. Kryterium oceny ofert w tym opis sposobu obliczania oferty

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 100% 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta. która będzie zawierała najniższą cenę całkowitą brutto.
Liczba punktów w kryterium cena „cena”= (najniższa cena spośród badanych ofert/cena danej 
oferty) x 100%

Całkowita liczby punktów = punkty w kryterium „cena” 

            Całkowity zakres możliwej do uzyskania punktacji wynosi od 0 do 100 pkt., gdzie 1 punkt = 1%.
Wyniki wszystkich działań zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

Stowarzyszenie „Dolina Noteci’
ul. Sienkiewicza 2
64-800 Chodzież
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Cenę  oferty  należy  podać  w  złotych  polskich,  cyfrowo  i  słownie  wraz  ze  wszystkimi  składnikami
wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT. Podana cena jest ceną ostateczną,  tzn.:
zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi.

V. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować zgodnie z przedstawioną Ofertą Cenową, i dołączyć ewentualne inne konieczne
dokumenty. 

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  niezwłocznie  wybrany  podmiot,  który
przesłał prawidłowo sporządzoną ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z pkt. III
niniejszego zapytania.  Jeżeli  oferent,  którego oferta  została  wybrana,  będzie  uchylał  się od podpisania
umowy realizacji zadania, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

VII. Informacje dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybierania żadnej oferty, jak i do wycofania zapytania 
ofertowego bez podania przyczyny. 

2. Liczba uczestników może ulec zmianie, dokładną ich liczbę Zamawiający przekaże 5 dni przed 
jego realizacją.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą odbędą się na podstawie wystawionej faktury przez

Wykonawcę po zrealizowaniu zamówienia.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

Stowarzyszenie „Dolina Noteci’
ul. Sienkiewicza 2
64-800 Chodzież
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OFERTA CENOWA

………………………………… Data:…………………….

…………………………………

…………………………………

…………………………………

                   Dane Oferenta

Stowarzyszenie „Dolina Noteci” 

ul. Sienkiewicza 2

64-800 Chodzież

Dotyczy: Wynajem Sali Bankietowej wraz z przygotowaniem miejsc siedzących przy stołach i 
przygotowaniem usługi gastronomicznej dla 100 osób.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe za wskazaną usługę proponowana cena brutto przedstawia 
się następująco:

Lp. Nazwa usługi

Cena brutto za całość 

wykonania zlecenia

1.

Wynajem lokalu i przygotowanie cateringu dla 100 osób według 

wymagań przedstawionych w zapytaniu ofertowym ujmując 

wszystkie usługi.

RAZEM 

…………………………………………. Podpis i pieczęć oferenta

Załączniki do oferty:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Stowarzyszenie „Dolina Noteci’
ul. Sienkiewicza 2
64-800 Chodzież
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