Szczecin, dnia 12 stycznia 2012 roku

Zapytanie ofertowe nr 2/2012/DSiD
Szanowni Państwo!
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku
i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno
-Zachodniej. Będąc kontynuatorem działalności Kanadyjsko - Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości,
Fundacja proponuje polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową
i szkoleniowo - doradczą.
W ramach działalności szkoleniowo-doradczej organizowane są szkolenia na obszarze 6 województw.
Szkolenia w Szczecinie organizowane są średnio 4 razy w miesiącu, w siedzibie Fundacji,
w godzinach od 09.00 do 16.00 z dwiema przerwami kawowymi. Liczba uczestników waha się od 20
do 35 osób. Plan szkoleń ustalany jest na koniec miesiąca na następny miesiąc. Dodatkowo w ramach
realizowanych projektów własnych oraz dofinansowanych ze środków UE organizowane są spotkania,
seminaria i konferencje.
W związku z powyŜszym zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cateringowej
na 2012 rok zgodnie z poniŜszą specyfikacją:
Przedmiot
zamówienia

Obsługa cateringowa podczas wydarzeń organizowanych przez PFP

Oferta

a) Catering oraz obsługa cateringowa (przygotowanie stołów – obrusy, dekoracje;
ekspozycja menu, posprzątanie po kolejnych przerwach i po zakończeniu
całego wydarzenia, czyli ok. godz. 16-17 (w zakresie dotyczącym cateringu)
oraz transport z/do siedziby Fundacji.
b) Zleceniobiorca zapewnia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiŜanki,
spodeczki, szklanki, łyŜeczki, cukiernice, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami
menu. Nie dopuszcza się moŜliwości uŜycia naczyń plastikowych.
c) Ofertę prosimy złoŜyć dla 5 wariantów:
• Wariant I – 2 przerwy (kawa, herbata, woda/sok, ciasto 1 szt./os.)
• Wariant II – 2 przerwy (kawa, herbata, woda/sok)
• Wariant III – pierwsza przerwa (kawa, herbata, woda/sok), druga
przerwa (kawa, herbata, woda/sok, ciasto 1 szt./os.)
• Wariant IV – pierwsza przerwa (kawa, herbata, woda/sok), druga
przerwa (kawa, herbata, woda/sok, kanapki 3 szt./os., sałatki, ciasto 1
szt./os.)
• Wariant V – pierwsza przerwa (kawa, herbata, woda/sok, ciasto 1
szt./os.), druga przerwa (kawa, herbata, woda/sok, kanapki 2 szt./os.,
owoce), trzecia przerwa (kawa, herbata, woda/sok, ciasto 1 szt./os.,
owoce, 3 sałatki, ciepłe danie tzw. „jednogarnknowe”, 3 rodzaje
zimnych przekąsek)
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Ofertę naleŜy złoŜyć na załączonym formularzu (wypełniając tylko pola
zaznaczone na Ŝółto).
W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej prosimy
o sporządzenie oferty, wydrukowanie jej, podpisanie, zeskanowanie i wysłanie
jako załącznik do maila.
Ceny prosimy podać w kwotach brutto.
Przedstawione ceny powinny obowiązywać przez cały 2012 rok.
Wymagany okres związania ofertą to 1 miesiąc.
Do zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę.

Termin
nadsyłania
ofert

Kryteria
wyboru

Zleceniodawca

Podpisane oferty naleŜy przesyłać do 20 stycznia 2012 roku
• pocztą elektroniczną na adres s.depa@pfp.com.pl
• faksem na numer 913 129 201
• osobiście lub listownie na adres ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin.
Kryteria wyboru:
• kompleksowość oferty
• terminy
• zgodność z zapytaniem
• cena
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
NIP 851-22-42-911

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, informacji udziela p. Sylwia Depa (tel. 913 129 224).
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