
 

 

 
        Świnoujście 19.05.2012r. 

 

          
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 17/MDK/2012 

z dnia 19.06.2012r. 

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000euro, pn.: 

„Realizacja usługi w zakresie przygotowania, dostarczenia i wydawania: zupy rybnej 

uczestnikom Dni Morza, oraz poczęstunku dla  wykonawców ”. 

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. z 2010r., Dz.U. Nr 113, poz 759 z 

późn. zmianami. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

72-600 Świnoujście 

NIP:855-14-92-635 

tel/fax 91-321-59-49 

e-mail: gosp@mdk.swinoujscie.pl  

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę w zakresie:  przygotowania, dostarczenia i wydawania 

zupy rybnej  uczestnikom imprezy „Dni Morza 2012”   

Wykonawca przygotuje ofertę podając cenę: 

a)  za 1 porcję zupy brutto 

b)  za przygotowanie poczęstunku zgodnie z podanym menu 

 

I. zupa rybna: 

1. Zamawiający przewiduje zakup od. 700 do 900 porcji. Łączna ilość porcji  uzależniona jest od ceny 

brutto za jedną porcję. Gramatura 1 porcji – 250mll. 

 2. Wykonawca  dostarczy zupę we własnych termosach na teren imprezy tj.: Basen Północny przy 

ulicy Jachtowej,  w dniu 29.06.2012r.  

 3. Wykonawca rozpocznie wydawanie zupy uczestnikom imprezy od godziny 17:00. 

4. Zupa rybna  musi  być podana w  dostarczonych przez Zamawiającego jednorazowych flaczarkach 

o pojemności 300mll. i  z pieczywem – 20 gram. 

5. Dostarczona zupa  będzie wykonana ze świeżych produktów, oraz przyrządzona w dniu dostawy 

 z naturalnych produktów. 

Cena winna obejmować koszty:  przygotowania, dostawy i wydawania zupy oraz  koszt pieczywa.  

 

II. poczęstunek dla Wykonawców koncertów: 

30 czerwca 2012r 

a) 27 ciepłych posiłków: filet z kurczaka, ryż, surówka + jedna porcja warzyw na parze 

b) kanapki kateringowe dla 45 osób 

 ilość oraz godziny dostarczenia ciepłych posiłków i kanapek zostaną podane w terminie 

późniejszym 

Posiłki ciepłe Wykonawca dostarczy w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami. 
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Cena winna obejmować koszty:  przygotowania i dostawy oraz koszty naczyń jednorazowych. 

Warunki udziału w postępowaniu 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie następujących dokumentów: 

a) wypełniony druk „Oferta”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena  – 100%. 

 Oferta najtańsza spośród ofert  otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według 

formuły: 

   

Cn / Cof.b x 100 = ilość punktów, gdzie: 

Cn   – najniższa cena spośród ofert 

Cof.b     – cena oferty badanej 

100   – wskaźnik stały 

Oferty należy składać: 
osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 319 (sekretariat), faksem, pocztą lub pocztą 

elektroniczną: gosp@mdk.swinoujscie.pl , z dopiskiem:  „oferta na usługę w zakresie 

przygotowania, dostarczenia i wydawania: zupy rybnej uczestnikom Dni Morza, oraz 

poczęstunku dla  wykonawców”. 

do dnia 25.06.2012r. do godziny 12:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  25.06.2012r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 

315. 

 

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 

-Bożena Machelska – Tel: 91 327 87 63 

 

 

 

 

 

Załączniki do  warunków zamówienia.: 

1. formularz  „Oferta”. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                 Zatwierdzam 

            Dyrektor MDK w Świnoujściu 

         Leon Ryszard Kowalski 
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