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POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATICIA SPOJNOSCI

Fundusze Europejskie - dta rozwoju Polski Wschodniej

Biatystok, C .5 pazdziernika 2014r.

RO-410.083/300/2014

Zapytanie ofertowe

na zapewnienie ustugi catermgowej podczas seminarium naukowego w terminie 17 pazdziernika 2014 r. (Hajnowka, woj.
Podlaskie) pota.czonego z uroczystoscia, wmurowania kamienia w^gielnego pod budow§ Naukowego Centrum Badawczo-

Rozwojowego Zamiejscowego Wydziatu Lesnego Politechniki Biatostockiej w ramach projektu ,,Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury naukowo ~ badawczej Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj

Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka; Dziatania 1.3 Wspieranie Innowacji,

Postqpowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prowo zamowieii publicznych - wartosc zamowienia nie

przekracza wyrazonej w ztotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1, Beneficjent (Zamawiajacy):

Politechnika Biatostocka
15-351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A

REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:
Przedmiot zamowienia obejmuje ustuge. polegajqcq na:

a} Realizacja zamowienia w pomieszczeniach mieszcz^cych si^ w Zamiejscowym Wydziale Lesnym Politechniki

Biatostockiej w Hajnowce, ul. Pitsudskiego 1.

b) Termin i miejsce realizacji zamowienia: 17.10.2014r. Zamiejscowy Wydziat Lesny Politechniki Biatostockiej, ul.

Pitsudskiego l, 17-200 Hajnowka.

c) Ustuga cateringu dla grupy ok. 100 osob, (ostateczn^ ilosc osob zamawiajgcy poda na tydzien przed planowanyrn

terminem uroczystosci)

d) Ustuga cateringu sktadaja.ca si^ z trzech cz^sci:

• dwie przerwy kawowe kazda trwajaca ok. 30 minut

• lunch trwajijcy ok. 1 godz.

Przyktadowe menu lunch:

Dania gora.ce - po 150g/ os:
Zupa wiejska na topatce
Schab w sosie grzybowym

Pieczone got^bki w kapuscie pekinskiej
Udziec z indyka z zurawina

'

Dodatki do dan gorqcych - po 200g/ os:
Pieczone ziemniaki z czosnkiem

Ryz na ostro

Warzywa z pieca
Zestaw nowalijek

Przekqski zimne
Rybne po lOOg/ os:
Ryba faszerowana
Pstr^g pieczony na zimno

tosos z pastq twarogowq
Satatka z makreli z rzodkiewkq

Sola ze szpinakiem wgalaretce cytrynowej
Tatar z tososia na cytrynie
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Miesne po 150 gr/os:
Mostek cielejcy z sosem musztardowym
Potmiski pasztetow z cwiktq
Potmisek mies wedzonych
Rozki (roladki) ze schabu z chrzanem
Rozki (roladki) z wa.trobka. drobiowa.
Zawijany kurczak z pistacjami
Klopsiki mie.sne podane na ogorku
Boczek na zimno ze sliwka,
Szynka dojrzewaja.ca z melonem
Jajka w trzech smakach

Dodatki - po 50g/os:
Safatka z ryzem i ogorkiem swiezym
Satatka krabowa
Satatka z grillowanym kurczakiem
Potmisek warzyw
Pieczarki marynowane
Ogorki matosolne
Sostatarski
Chrzan tarty na smietanie
Chleby

Ciasta - po lOOg /os:
Sernik domowy
Szarlotka
Murzynekz owocami
Babka piaskowa
Owoce - po 50g /os

Napoje zimne - po 200ml/os:
Woda niegazowana z cytrynq
Soki: jabtkowy, pomarahczowy i z czarnej porzeczki

Bar kawowy- po 200ml / os:
Kawa, herbata
Mleko, cukier, cytryna

Wino - po 150 ml / os:
Biate i czerwone wytrawne

* Powyzsze menu zostato opracowane na podstawie realizowanych dotychczas na Politechnice Biatostockiej eventow,
wykonawca powinien zapewnic w czasie cateringu menu porownywalne jakosciowo i estetycznie.

3. Opis sposobu obliczania ceny.
Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia.

Wykonawca zobowiqzany jest do podania catkowitej ceny zamowienia, wyliczonej do dwoch miejsc po przecinku.

4. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent bedzie sit; kierowat przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert Beneficjent bedzie sie. kierowat nast^pujgcymi kryteriami:
kryterium: cena - waga 100%

5. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:
Oferty nalezy przestac w terminie do dnia 13.10.2014 r. do godz. 12.00 w zamknie.tej kopercie zapieczetowanej w sposob

gwarantujqcy zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczaja.cej jej nienaruszalnosc na adres: Politechnika Biatostocka

15 - 351 Biatystak, ul. Wiejska 45 A - Biuro ds. Rozwoju i Programow Mi$dzynarodowych z dopiskiem:

Projekt wspoifinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz srodkow budzetu panstwa w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej
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ustuga cateringowa podczas seminarium naukowego w terminie 17 pazdziernika 2014 r. (Hajnowka, woj. Podlaskie)

pota.czonego z uroczystosciq wmurowania kamienia we.gielnego pod budow^ Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego

Zamiejscowego Wydziatu Lesnego Politechniki Biatostockiej w ramach projektu ,,Rozbudowo i modernizacja infrastruktury

naukowo - badawczej Politechniki Biafostockiej"

6. Opis warunkow udziatu w postepowaniu:
Oferta musi zawierac naste.puja_ce dokumenty - oferta cenowa (Zatacznik nr 1), OSWIADCZENIE WYKONAWCY 0

BRAKUPOWIA.ZAN OSOBOWYCH LUB KAPITAtOWYCH (Zatqcznik nr 2)

Oferta musi bye podpisana przez osobe, upowazniona. do reprezentowania firmy, zgodnie z forma^ reprezentacji oferenta

okreslonq w rejestrze handlowym lub innym dokumencie wlasciwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Oferty, ktore nie spetnia. wymogow formalnych nie b^dq brane pod uwag^, rowniez w przypadku braku ztozenia oferty na

wymaganym formularzu. Oferty, ktore zostana. dore.czone w inne niz wskazane powyzej miejsce i nie dotrg w wyznaczonym

terminie w wyznaczone miejsce nie b^d^ brane pod uwage,. Nie dopuszcza si^ sktadania ofert cz^sciowych oraz w wersji

elektronicznej.

7. Rozstrzygniecie post^powania i zlecenie realizacji zamowienia
Post^powanie ofertowe zostanie rozstrzygni^te nie pozniej niz w dniu 13.10.2014r. 0 wynikach post^powania jego

uczestnicy zostanq poinformowani poprzez umieszczenie na stronie http://modernizacia.nb.pb.edu.pl oraz

www.bip.pb.edu.pl protokotu z wyboru najkorzystniejszej oferty najpozniej w dniu 13.10.2014 r. do godz. 15.30. W tym tez

terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnie.cia post^powania zostanie skierowane zlecenie realizacji

zamowienia oraz dodatkowe informacje wskazanymi w tresci niniejszego zapytania. Zamawiaja.cy zastrzega sobie mozliwosc

przesunie_cia w/w terminow w sytuacji, gdyby wynikato z koniecznosci przedtuzenia analizy ofert i zwiqzanej z tym potrzeby

uzyskania dodatkowych informacji od oferentow.

8. Osoba do kontaktu:
Tomasz Szydto
e-Mail: t.5zydlo@pb.edu.pl

tel.: (85) 746 97 64

Spis zata.cznikow:

Zatqcznik nr 1- Formularz ofertowy

Zai^cznik nr 2- OSWIADCZENIE WYKONAWCY 0 BRAKU POWIA_ZAh) OSOBOWYCH LUB KAPITAtOWYCH

K I E R O V V N i K P R O J E K T U
Nr POPW.01. 03. 00-20-019/12

wji i modefnizacja in(rastrt.lii(iry nsu'oi'.'O- badawczej
Politechnikiiaiostockiej"

Roiivoj Polski Wschodniej
POPW-OI.03 00-^0-01/>/12-00'

dr hab. inz. Eugeniulz Saiewict, pro's, nzw.
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Zatqcznik nr 1

Dot. poste.p. RO-410.083/300/2014

Ja/My nizej podpisani

FORMULARZ OFERTOWY

z siedziba.:

Imi^ i Nazwisko, Tel do kontaktu w sprawie oferty:

e-mail osoby do kontaktu w sprawie oferty:

sktadamy niniejsza, oferty na zapewnienie ustugi cateringowej podczas seminarium naukowego pot^czonego z uroczystosciq
wmurowania kamienia wegielnego pod budow^ Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Zamiejscowego Wydziatu
Lesnego Politechniki Biatostockiej w Hajnowce w ramach projektu Nr POPW.01.03-00-20-019/12 ,,Rozbudowa i

modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Biaiostockiej" w dniu 17 pazdziernika 2014r., zgodnie z

zapytaniem ofertowym z dnia

Lp. PRZEDMIOT ZAM6WIENIA za cen^ netto podatek VAT cena brutto

Ogoiem za cen§ netto: zt, plus podatek VAT zt

tj. cena brutto zt

sfownie:

Termin realizacji: 17 pazdziernika 2014r.

miejscowosc i data Pieczqc i podpis Wykonawcy
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Zatgcznik nr 2

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWI4ZAN OSOBOWYCH LUB KAPITAtOWYCH

Oswiadczam, ze nie jestem powi^zany z zamawiaj^cym pod wzgledem osobowym lub kapitatowym.

Przez powig_zania kapitatowe lub osobowe rozumie sit; wzajemne powiqzania mi^dzy zamawiajqcym lub osobami

upowaznionymi do zaciqgania zobowi^zari w imieniu zamawiajacego lub osobami wykonujgcyrni w imieniu zamawiajqcego

czynnosci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcq, polegajqce w

szczegolnosci na:

1. uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spolki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji;
3. petnieniu funkcji czfonka organu nadzorczego lub zarzqdzaj^cego, prokurenta lub petnomocnika;

4. pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej lub
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

miejscowosc i data Pieczqc i podpis Wykonawcy
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