
         
         Gdańsk, dnia 09.11.2018.r.              

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: 

a) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, lub 

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

2. 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: 1/11/MF/GCUW/18 

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

każdego zadania). 

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

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

placówek oświatowych: 

Zadanie 1 
Organizacja spotkania w dniu 17.11.2018r. dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych. 
Spotkanie będzie podzielone na dwie grupy: 
Grupa 1: 
szacunkowa ilość osób: 80 - 85; 
Rozpoczęcie spotkania o godz. 10.00; 
Zakończenie spotkania o godzi. 11.30 
Grupa 2: 
Szacunkowa ilość osób: 80 - 85; 
Rozpoczęcie spotkania o godz. 12.00; 
Zakończenie spotkania o godz. 13.30. 
Dot.  (grupy 1 i 2): 
Posiłki w trakcie spotkania mają składać się z zimnych przekąsek : 
- wędliny; 
- galareta mięsna/rybna 
- jajka faszerowane; 
- tortilla warzywna; 
- pieczywo i masło; 
- ciasto; 
- woda, napoje owocowe, kawa i herbata 
Zadanie 2  
Organizacja spotkań wigilijnych dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych w dniach : 

       18.12.2018 r.  
      - szacunkowa ilość osób 100- 105 
      - Rozpoczęcie spotkania o godz. 11.00 
      - zakończenie spotkania o godz. 13.00  
       19.12.2018 r. - ok. 50 -55 os. godzina 12.00- 14.00 
      - szacunkowa ilość osób 50-55 
      - rozpoczęcie spotkania o godz. 12.00 
      - zakończenie spotkania o godz. 14.00 
 
   Posiłki w trakcie spotkania mają składać się z dań na ciepło i zimno ( dotyczy dwóch terminów) . 
   Dania na ciepło:  



   - zupa rybna 
   - ryba po grecku 
   - pierogi z kapustą i grzybami i pierogi ruskie 
  Dania na zimno: 
   - śledź w pomidorach 
   - sałatka z owocami morza 
   - ryba w galarecie 
   - pieczywo i masło 
   - woda, napoje owocowe, kawa i herbata 
   - ciasto typowo świąteczne- dwa rodzaje. 
DOTYCZY DWÓCH ZADAŃ 
• dostęp do sprzętu nagłaśniającego oraz miejsce dla 10- osobowego zespołu muzycznego; 
• możliwość spożycia posiłku przez wszystkie osoby na jednej Sali. 

Restauracja zapewnia: 
• Stoły, krzesła, zastawę, sztućce, obrusy, serwetki, szkło, przyozdobienie stołów 

• Obsługę kelnerską 

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

UWAGA! 
Restauracja powinna znajdować się na terenie Gdańska. Miejsce w którym odbędą się spotkania  musi 
być dobrze skomunikowane. Odległość od środków komunikacji pieszo nie może przekroczyć 10 minut. 
6. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie lub na dwa zadania. W formularzu ofertowym załączonym 

do zaproszenia Wykonawca wskazuje stawkę za jedną osobę w zadaniu nr. 1 i stawkę za jedną osobę w 
zadaniu nr. 2  

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

8. Płatność nastąpi za faktyczną liczbę wydanych posiłków. 

9.   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. 

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

      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. 

11. Termin złożenia ofert: 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.11.2018 do godz. 15.00. 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Magdalena Fuławka, tel. 58-506-51-20, wew. 403, e-
mail:   m.fulawka@gcuw.pl 

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

jego etapie.      

     Magdalena Fuławka 

             (sporządziła)          

            

               Barbara Nawrocka 

         zatwierdzam 

                      Dyrektor GCUW   

……………………………………………………………….. 



(pieczątka, Wykonawcy, nazwa, adres) 

Tel. ……………………………fax……………………………. 

……………………………………………………………………. 

(Nazwa Zamawiającego) 

Adres:………………………………………………………… 

Pan/Pani……………………………………………………. 

OFERTA WYKONAWCY 

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym na: organizację spotkań okolicznościowych dla 

emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

wymogami Zamawiającego: 

 

zadanie Cena netto za osobę Cena brutto za osobę 

Zadanie 1   

Zadanie 2   

 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

3. Wyrażam zgodę na 21 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym. 

4. Załączniki do niniejszego formularza oferty stanowią integralną część oferty: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

 

…………………………………………… 

        (podpis i pieczęć wykonawcy) 


