
ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Numer zapytania 
ofertowego

1/2015

2. Zamawiający

Partnerstwo Borów Niemodlińskich
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
49-100 Niemodlin
NIP 9910362817
www.boryniemodlinskie.pl

3. Przedmiot 
zamówienia

Organizacja imprezy – bankietu na podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich. 
W skład zamówienia wchodzi: 
1. Usługa gastronomiczna  na 150 osób obejmująca: 
- serwowane przy stole: przystawka, obiad dwudaniowy    
(propozycję menu prosimy podać z uwzględnieniem 2 alternatywnych 
dwudaniowych zestawów - zupa oraz ciepłe danie, uwzględniające gości nie 
spożywających mięsa) 
- serwowane przy stole kawa, herbata, soki, woda (możliwość serwowania w 
dzbankach i termosach),
- serwowane przy stole ciasta, ciasteczka kruche,
- serwowane w formie szwedzkiego stołu: dwa dania do wyboru na ciepło, 3 
rodzaje sałatek, deska serów i wędlin, pieczywo,
- wyposażenie niezbędne do kompleksowej realizacji w/w usługi 
(niedopuszczalne użycie naczyń, sztućców i obrusów jednorazowych)
2.  Wynajem sali bankietowej zapewniającej: 
- możliwość usadowienia gości przy stołach max. po 10 osób przy stole, 
- możliwość swobodnego dostępu gości do szwedzkiego stołu,
- scena bądź wydzielone miejsce mogące pełnić jej funkcję,
- nagłośnienie i oświetlenie, sprzęt multimedialny w postaci projektora i 
komputera przenośnego wraz z pomocą techniczną do ich obsługi w trakcie 
trwania imprezy ( do wykorzystania w pokazach prezentacji multumedialnych, 
filmów oraz wystąpień okolicznościowych). 
3. Organizacja szatni i jej obsługa,
4. Oznakowanie miejsca organizacji imprezy tabliczkami kierunkowymi (na 
drzwiach wejściowych, przy recepcji o ile funkcjonuje)

4. Termin składania 
ofert 20.02.2015, godz. 15.00

5. Forma składania 
ofert

Na adres e-mail: niemodlinskie@op.pl lub fax. 77 4606 351 wg załącznika 

6. Termin realizacji 
zamówienia

11 lub 12.06.2015, od 16.00 do 22.00, przy czym preferowany jest termin 12.06 
(piątek)

7. Miejsce realizacji 
zamówienia 

Wskazane przez Zleceniobiorcę, musi znajdować się na terenie jednej z gmin 
partnerskich: Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Tułowice, Niemodlin, 
Strzeleczki lub Prószków

8. Kryteria wyboru 
oferty

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: 
80% cena brutto,
10% propozycja menu,
10% lokalizacja miejsca, uwzględniająca dostępność komunikacyjną dla gości z 
obszaru 7 gmin, wymienionych w punkcie 7 zapytania.  

9.

Rozstrzygnięcie 
postępowania i 
zlecenie realizacji
zamówienia 

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do 27 lutego.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani na pocztą 
elektroniczną najpóźniej do dnia 2 marca 2015. 



Partnerstwo Borów Niemodlińskich
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
49-100 Niemodlin

Oferta na „Organizacja imprezy – bankietu na podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich” 

L.p. Nazwa usługi Cena netto Stawka
VAT%

1 Usługa gastronomiczna , w tym: Podana na osobę:

2 Wynajem sali Podana łącznie

3 Organizacja szatni i jej obsługa Podana łącznie

4 Oznakowanie miejsca organizacji 
imprezy tabliczkami kierunkowymi 

Podana łącznie

5 Lokalizacja Prosimy wpisać proponowany Przez 
Państwa adres organizacji imprezy, z 
adresem strony internetowej z galerią zdjęć
o ile funkcjonuje. 

6 Dodatkowe koszty nie uwzględnione 
powyżej: 

Prosimy wpisać, jeśli występują dodatkowe 
koszty nie uwzględnione w kalkulacji 
powyżej


