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Zwoleń dnia 03.03.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
wykonanie usługi - przygotowanie poczęstunku - potrawy kuchni regionalnej i lokalnej typowe dla regionu
zwoleńskiego, które na stoisku podczas Targów Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia”
będą bezpłatnie udostępniane w formie degustacji.
Usługa będzie realizowana na  potrzeby projektu współpracy o akronimie „PM-MT” realizowanego przez
Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” Południowe Mazowsza – Marką
Turystyczną.

I. ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
Ul. Wojska Polskiego 80A
26-700 Zwoleń

II. TYTUŁ PROJEKTU

„Południowe Mazowsza – Marką Turystyczną – akronim PM-MT”

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie 5 potraw kuchni regionalnej lokalnej-typowej dla regionu
zwoleńskiego w ilości nie mniejszej niż 15 porcji każda z nich, które na stoisku podczas  Targów Produktów
Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia” w dniu 05.04.2014 r. będą bezpłatnie udostępniane w formie
degustacji.
Czynności wykonywane w ramach usługi:
zakup produktów, przygotowanie potraw, zakup materiałów scenograficznych do częściowej aranżacji
stoiska, częściowa aranżacja stoiska, udostępnienie potraw do degustacji podczas Targów Produktów
Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia” w dniu 05.04.2014 r.
Wykaz potraw:
- kapusta z grochem



- barszcz biały
- oponki
- szarotka
- pierogi w trzech smakach( z kaszą i serem, ruskie, z mięsem)
- żabie udka ( ze skrzydełek )
- chleb swojski ze smalcem
Rozpoczęcie targów w Warszawie – o godzinie.08:00. Zakończenie wizyty przewidziano najpóźniej na
godz. 18:00

Termin realizacji zamówienia
Usługa będzie realizowany w dniu 05.04.2014 r. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zmianę
terminu realizacji zadania o czym zamawiający powiadomi wykonawcę minimum 14 dni przed planowaną
datą wykonania zadania.
LGD „Dziedzictwo i Rozwój” – woj. mazowieckie
Projekt ma za zadanie promowanie obszaru Południowego Mazowsza, poprzez pobudzenie aktywności
innowacyjnej opartej na wykorzystywaniu zasobów lokalnych, dziedzictwa kulturowego oraz turystyki..
Wynagrodzenie będzie płatne, na podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku.

IV. OCZEKIWANIA  OD  OFERENTÓW
Wykonawcami usługi powinni być przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich
Obowiązują stroje ludowe

V  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w cenie uwzględnić należy wszystkie usługi niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia.
2. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres
realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku
od towarów i usług.

VI  KRYTERIA WYBORU OFERTY:
ocena formalna oferty – spełnianie warunków
cena – 100%.Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy
realizacji zamówienia

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Koszty związane z

przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione

czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby sporządzających ofertę.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.



IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty cenowe należy przesyłać w terminie do 17.03.2014r. mailem na adres
stowarzyszeniedir@tlen.pl lub dostarczyć osobiście na adres Stowarzyszenie „Dziedzictwo i
Rozwój” ul. Wojska Polskiego 80 A, 26 - 700 Zwoleń bądź  przesłać pocztą na ww. adres

2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” do
złożenia zamówienia na wykonanie wymienionej w zapytaniu usługi.



…………………, dnia ………………

Stowarzyszenie
„Dziedzictwo i Rozwój”
Ul. Wojska Polskiego 80A
26-700 Zwoleń

Oferta

Oferuje usługę przygotowanie poczęstunku (potrawy kuchni regionalnej i lokalnej) typowe dla regionu
zwoleńskiego, które na stoisku podczas Targów Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia”
będą bezpłatnie udostępniane w formie degustacji. w ramach
projektu współpracy „PM-MT” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie
„Dziedzictwo i Rozwój” :

Całkowity koszt  brutto zadania wynosi: ……. …………………zł

Całkowity koszt  brutto zadania zawiera wszelkie koszty związane z usługą  (słownie)

………………………………………………………………………………………..…..

..………………………………………………….
( Imię nazwisko, nazwa)

................................................................................
(Adres tel.)

.....................................................................
(Data, podpis składającego ofertę


