
         

        Gdańsk, dnia 08.10.2018r. 

                   

ZAPROSZENIE 

      

Do złożenia oferty/udziału w postępowaniu w zapytaniu ofertowym o wartości niższej niż wyrażona w złotych 

równowartość kwoty 30000 EURO, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy- Prawo zamówień 

publicznych,  w sprawie wykonania zamówienia na organizację spotkań okolicznościowych dla emerytów i 

rencistów gdańskich placówek oświatowych (na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

1. Ofertę należy złożyć: 

2. w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego; 

3. e- mailem na adres: m.fulawka@gcuw.pl 

4. Na kopercie/w e-mailu należy umieścić adres i nazwę Zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: 

zapytanie ofertowe na organizację spotkania okolicznościowego dla emerytów i rencistów gdańskich 

placówek oświatowych. Nr postępowania: 1/10/MF/GCUW/18. 

5. Cena za jedną osobę podana w ofercie musi być wyrażona cyfrą, oraz podana w kwotach netto i brutto . 

6. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką. 

7. Opis przedmiotu zamówienia: organizacja spotkań okolicznościowych dla emerytów i rencistów gdańskich 

placówek oświatowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: 

Część 1: 
Organizacja spotkania w dniu 12.10.2018 r. dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych. 
- szacunkowa ilość osób : 50- 55; 
- rozpoczęcie spotkania o godz. 12.00; 
- zakończenie spotkania o godz. 14.00. 
Spotkanie musi się składać z: 
Obiadu: 
- Krem z dyni z prażonym słonecznikiem i grzankami; 
- Dorsz w sosie kurkowym z ziemniakami puree i marchewką na gęsto; 
- Deser- Sernik; 
- Woda, napoje owocowe, kawa i herbata 

• możliwość spożycia posiłku przez wszystkie osoby na jednej sali. 
Część 2: 
Organizacja spotkania w dniu 13.10.2018r. dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych. 
Spotkanie będzie podzielone na dwie grupy: 
Grupa 1: 
szacunkowa ilość osób: 70- 75; 
Rozpoczęcie spotkania o godz. 10.00; 
Zakończenie spotkania o godzi. 11.30 
Grupa 2: 
Szacunkowa ilość osób: 45- 50; 
Rozpoczęcie spotkania o godz. 12.00; 
Zakończenie spotkania o godz. 13.30. 
Dot. części 2 zamówienia (grupy 1 i 2): 
spotkania mają składać się z zimnych przekąsek i zakąsek : 
- Tymbaliki z golonki 
- Tortilla z kurczakiem i serem 
- Sałatka jarzynowa 
- Jajko w szynce 



- Słona babeczka z pasta z tuńczyka 
- Rolada z boczku 
- Karkówka pieczona 
- Pasztet domowy 
- Ogórek konserwowy i pieczarki marynowane 
- Pieczywo i masło 
- Woda, napoje owocowe, kawa i herbata 
• dostęp do sprzętu nagłaśniającego oraz miejsce dla 10- osobowego zespołu muzycznego; 
• możliwość spożycia posiłku przez wszystkie osoby na jednej Sali. 

W części 1 i 2 restauracja zapewnia: 
• Stoły, krzesła, zastawę porcelanową, sztućce, obrusy, serwetki, szkło, 

przyozdobienie stołów 

• Obsługę kelnerską 

• Podjazd- ew. windę oraz bezpłatną toaletę dla osób niepełnosprawnych 

UWAGA! 
Restauracja powinna znajdować się na terenie Gdańska Wrzeszcza ze względu na optymalną odległość 
stanowiącą połowę odległości granicznych rejonów Gdańska. Miejsca w którym odbędą się spotkania  
musi być dobrze skomunikowane. Odległość od środków komunikacji pieszo nie może przekroczyć 10 
minut. 
1. Zamawiający może udzielić odrębnych zamówień na każdą z części, lub udzielić jednego zamówienia. 

2. Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Płatność nastąpi za faktyczną liczbę wydanych posiłków. 

4. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a faktury winny być wystawione na: 

Nabywca: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP: 583-00-11-969, 

Płatnik/Odbiorca: Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, Al. Generała Józefa Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk. 

5. Przy wyborze oferenta, zamawiający będzie się kierował kryterium: 

6. 100% cena. Cena liczona będzie wg wzoru: 

Najniższa cena brutto za osobę 

         -----------------------------------------------------                        x 100% x 100 pkt 
Cena brutto za osobę przedstawiona w badanej ofercie 

          Punktacja będzie liczona według powyższego kryterium. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, 
którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej dokumentacji i zdobędzie 
największą ilość punktów. 

7. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom. 

8. Termin złożenia ofert: 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.10.2018 do godz. 13.00. 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Magdalena Fuławka, tel. 58-506-51-20, wew. 403, e-
mail:   m.fulawka@gcuw.pl 

9.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym 

jego etapie.      

 

…Magdalena Fuławka 

             (sporządziła)          

            

        

         zatwierdzam 

                      Dyrektor GCUW  

     


