DOTYCZY: projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza
Polska Wschodnia, dz. 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddz. 1.1.1 Platformy startowe dla
nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY:
Olsztyoski Park Naukowo-Technologiczny
10-683 Olsztyn, ul. Wł. Trylioskiego 2, NIP: 739 386 22 09, REGON: 281524001
Olsztyoski Park Naukowo-Technologiczny zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie propozycji menu
wraz z kalkulacją cenową.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Obsługa cateringowa DEMO DAY OLSZTYN organizowanego w Olsztyoskim Parku Naukowo-Technologicznym
w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents” realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe
dla nowych pomysłów”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zakres usługi:
1. Liczba osób: 60
2. Miejsce świadczenia usługi: siedziba OPN-T, 10-683 Olsztyn, ul. Wł. Trylioskiego 2
3. Przerwa kawowa: ciągła w trakcie organizacji wydarzenia, tj. w godz. 10.00-16.00
woda mineralna (gazowana i niegazowana po ½ litra/os.), soki (2 rodzaje po min. ¼ litra/os.), kawa,
herbata, dodatki: cukier, cytryna, mleko do kawy (bez ograniczeo), ciasto (2 rodzaje), ciasta kruche
(min. 3 rodzaje);
4. Przerwa obiadowa (ok. godz. 14.00)
Lunch: zupa (2 rodzaje), drugie dane (mięso, ryba), dodatki skrobiowe (2 rodzaje) -np.: ziemniaki/
frytki, kasza/makaron, zestaw surówek (2 rodzaje);
5. Zapewnienie stołów bankietowych i cateringowych, dekoracji stołów – min. obrusów, pełnej zastawy
stołowej; Nie dopuszcza się użycia naczyo plastikowych;
6. Obsługa kelnerska w trakcie wydarzenia;
Do oferty należy załączyd proponowane menu.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
16/02/2017 r.; Start wydarzenia: godz. 10.00, koniec wydarzenia: godz. 16.00
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową brutto, tj. musi zawierad wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszego zapytania.
2. Wykonawca nie będzie mógł żądad dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji okaże się, że nie
uwzględnił wszystkich elementów niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu niniejszego
zamówienia.
V. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena – 100%,
tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa.
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VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zamówienie może ubiegad się Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo;
2. Oferta powinna byd sporządzona wg następujących wytycznych:
a) zawierad pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę, NIP, REGON,
b) imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby do kontaktu w sprawie oferty,
c) byd sporządzona w języku polskim,
d) treśd oferty musi odpowiadad treści zapytania ofertowego,
e) zawierad cenę oferty przedstawionej jako cenę brutto, która zawiera podatek VAT obliczony przez
oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i
czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i
na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku;
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy w terminie do dn. 13/02/2017 r. (poniedziałek) do godz. 14.00 przesład na adres e-mail:
a.kawka@opnt.olsztyn.pl
2. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
VII. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a w
szczególności, gdy oferta z najniższą ceną przekracza kwotę przeznaczoną na realizację ww. zamówienia;
2. Ogłoszenie wyników postępowania: Wykonawcy, którzy złożą ważne oferty zostaną zawiadomieni o
wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w
terminie 2 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert;
3. Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do realizacji zamówienia.
4. Zapytania o przedmiot zamówienia: Agnieszka Kawka– pracownik OPN-T (tel. 89 612 05 04, e-mail:
a.kawka@opnt.olsztyn.pl)

Z poważaniem,
Agnieszka Kawka
Specjalista ds. szkoleo i doradztwa

OLSZTYOSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
10-683 Olsztyn, ul. Władysława Trylioskiego 2
tel. +48 89 612 05 04, fax +48 89 612 05 12
E: a.kawka@opnt.olsztyn.pl
W: www.opnt.olsztyn.pl
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