Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski
pn. „Udany start z UNI 2”
____________________________________________________________________________________________________________________

Opole, dnia 2011-03-07

ZAPYTANIE OFERTOWE
na catering podczas szkoleo w ramach projektu pn.:
„Udany start z UNI 2”
(wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14000 euro)
1. Przedmiot zamówienia: catering podczas szkoleo:
a) Zapewnienie cateringu podczas szkoleo:
 50 spotkao szkoleniowych liczących po 15 osób.
b) Szkolenia prowadzone w siedzibie Zamawiającego (Uniwersytet Opolski)
c) specyfikacja usługi:
 Kawa (mleczko, cukier) – 15 porcji;
 Herbata (cytryna, cukier) – 10 porcji;
 Soki Owocowe – 10 porcji/200ml
 Woda mineralna (gazowana i niegazowana) – 5 sztuk (szklane butelki po 250ml);
 Kruche ciasteczka - 15 porcji po 100g;
 Kanapki dekoracyjne – 20 sztuk
 Ilośd poczęstunku powinna byd wystarczająca na 1 przerwę podczas szkolenia.
 Wszystkie produkty powinny byd świeże i najwyższej jakości.
 Zastawy stołowej nie mogą stanowid przedmioty jednorazowego użytku.
 Catering powinien byd dostarczony we wskazanych przez Zamawiającego terminach i miejscach
najpóźniej na 30 minut przed organizacją szkolenia.
2. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie do 15.06.2011r.
3. Warunki płatności – do 21 dni od daty otrzymania faktury
4. Kryterium wyboru oferty – cena brutto 100 %
5. Ofertę cenową należy złożyd do dnia: 14.03.2011 r. do godz. 10:00 w formie:
a) pisemnej w Uniwersytecie Opolskim w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości UO pok. nr 1, ul.
Grunwaldzka 31, 45-054 Opole lub
b) faksem 077 452 7457 lub
c) mailem na adres inkubator@uni.opole.pl
6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a) mgr Ewa Rurynkiewicz – Kierowniczka projektu
b) mgr Małgorzata Wąchała – Pełnomocniczka ds. administracyjno-księgowych ,tel. 77 452 7457.
7. Informacja w sprawie umowy:
Z wybranym przez Zamawiającego wykonawcą zostanie zawarta umowa .
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
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