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e-mail; projektv.kof@wp.pl 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/06/2017/ZAP 

Na reallzacjQ ustugl cateringu (ciepty positek + przerwa kawowa) 

w ramach projektu „Sladami Steva Jobsa III edycja" 

nr umowy 71/RPLU.09.03.00-06-155/16-00. 

Komplekoswa Obstuga Firm Sp. z o.o. [dale] „Zamawiajqcy"] w zw/iqzku z realizacjq projektu „Sladami 

Steva Jobsa III edycja", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 

2014 - 2020, Dziatania 9.3 Rozwoj przedsiebiorczosci, wspotfinansowanego ze srodkow Uni Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Sptecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na realizacJQ ustugi 

cateringowej. 

I. INFORMACJE OGOLNE 

Zamawiajacy: 

Kompleksowa Obstuga Firm Sp. z o.o. 

Ul. Konopnicka 6/2, 20-022 Lublin 

NIP 712 306 49 23 

REGON 060238976 

Zamawiajqcy nie jest podmiotem zobowiqzanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

Zamowieri Publicznych. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Kod CPV 5552000-1- Usfugi dostarczenia posifkow 

Przedmiotem zapytania jest realizacja ustugi cateringowej (ciepty positek +przerwa kawowa) w ramach 

projektu „Sladami Steva Jobsa III edycja". 

a) Ciepty positek w postaci obiadu (mi^so/ryba/danie wegetariariskie/dodatek 

skrobiowy/warzywa/surowki/dania mqczne) tqcznie gramatura ok 450 g. 

b) Przerwa kawowa (kawa/herbata/dodatki do kaway i herbaty tj. cukier,mleko/ciastka kruche/woda 

mineralna) 

1. Zamowienie b^dzie dostarczone na koszt Wykonawacy pod wskazany przez Zamawiajqcego adres. 

2. Ustuga obejmuje takze zapewnienie jednorazowej zastawy tj. sztuccow, kubeczkow, mieszadetek, 

serwetek itp. 
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3. Szczegotowe informacje o liczbie posilkow danego dnia przel<azyw/ane b^dq drogq telefonicznq w 

godzinacli porannych. 

4. Oferowane produkty muszq spetniac wymogi Sanepidu i obowiqzujqce normy jakosci zywieniowej. 

5. Maksymalna liczba positkow: 750 osobodni (50 osob x 15 dni szkoieniowycfi), gdzie 1 osobodzieri 

oznacza 1 ciepty positek wraz z przerwq kawowg dia jednej osoby. Rozliczenie b^dzie odbywato si^ w 

oparciu o faktycznq iiczb^ dostarczonycti positkow, ktora b^dzie obliczana na podstawie potwierdzeri 

otrzymania cateringu. 

6. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do listopada 2017 r. 

7. Miejsce realizacji: na terenie wojewodztwa lubelskiego, Wykonawca b^dzie informowany 

kazdorazowo 5 dni przed terminem rozpocz^cia swiadczenia ustugi dIa danej grupy. 

/ " ^ III. WYKLUCZENIA 

Z mozliwosci sktadania ofert wyklucza si^ Oferentow, ktorzy sq podmiotem powigzanym z Zamawiajqcym 

osobowo lub kapitatowo. 

Przez powiqzania osobowe lub kapitatowe rozumie siQ wzajemne powigzania pomi^dzy Zamawiajgcym 

lub osobami upowaznionymi do zaciqgania zobowiqzan w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi 

w imieniu Zamawiajqcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcq, polegajqce w szczegolnosci na: 

a) uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spofki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji; 

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, petriomocnika; 

d) pozostawaniu w zwigzku matzetiskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, 

dzieci, wnuki, tesciowie, zi^c, synowa), w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia (rodzeristwo, krewni matzonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

IV. KRVTERIA OCENY OFERT 

Zamawiajqcy dokona oceny i pordwnania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej w opraciu o nast^pujqce 

^ kryteria: Kryterium CENA: 100%. 

CENA = Cena najnizsza/Cena oferty badanej x 100 pkt 

V. TERMIN I MIEJSCE SKtADANIA OFERT: 

Oferta powinna bye wydrukowana na formularzu ofertowym (zatqcznik nr 1 do zapytania) podpisana i zfozona 

wraz z zatqcznikami w terminie do 30 czerwca 2017 r. przez: 

e-mail: proiektv.l<of(g)wp.pl 

pocztq lub osobiscie: KOF Sp. z o.o. ul. Konopnicka 6/2, 20-022 Lublin 

Oferty ztozone po terminie nie b^dq rozpotrywane, liczy s\q data ztozenia/ dostarczenia oferty a nie data 

nadania. Wszelkie informacje mozna uzyskac po nr telefonu 81 534 93 74 lub e-mail: proiektv.kof@wp.pl 

VI. POZOSTAtE INFORMAOE: 

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosci uniewznienia zapytania na kazdym etapie bez podania 

przyczyny. 

2. Nie dopuszcza si^ sktadania ofert cz^sciwoych. 

3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego. 

Projekt „Sladami Steva Jobsa III edycja" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 
Lubelskiego 2014-2020, Dziatanie 9.3 Rozwoj przedsiebiorczosci 

Biuro projektu: Konopnicka 6/2, 20-022 Lublin, tel. 81 534 93 74, e-mail: projekty.kof@wp.pl. 
Projekt realizowany w partnerstwie z ENBIT Grzegorz Szwarc 



1 

Fundusze M lubelskie Unia Europejska 
Europejskie . ^•^^i-fi'f^-'<'' u>,o..,.,,f..,..Xi.r. 

Projekt jest wspdifinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego. 

4. Wykonawcy nie przystugujq zadne srodki odwotawcze. 

5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajqcy powiadomi wybranego Wykonawcy. 

6. Zamawiajqcy informuje, ze terminy ptatnosci wynagrodzenia Wykonawacy uzaleznione b^dq od 

terminu wptyni^cia na konto Zamawiajqcego srodkow projektowycti. 

ZATWIERDZIt KOORDYNATOR PROJEKTU: 

V-CE PREZES ZARZADU 
ompleksowa Obsluga F i r m 

20-022 Lublin, ut. Konopnicka 6/2 
08;-534-93.74, 08l'532-37-87 
^ ' ^ ^ n f . " ' f'̂ S^" 060238976 

KRS 000-0283650 

Zatqczniki: 

1. Formularz Ofertowy 

2. Oswiadczenie o braku powiqzari osobowych lub kapitatowych. 
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