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Zapytanie ofertowe 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży działając na podstawie art. 
4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 
759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.. o finansach publicznych (Dz. 
U.  Nr  157,  poz.  1240   z  późn.  zm.)  zwraca  się z  prośbą o  przedstawienie  oferty  na  wyżywienie  w  
czasie zajęć prowadzonych w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą 
na lepszy start”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  

Oferent powinien także przedstawić informacje o: 

1. Długości doświadczenia na rynku usług, 

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zleceniodawcy w dni robocze w 

godz. popołudniowych (1600) oraz w soboty w godzinach 10-13 o okresie od 

11.X.2010 do 31.VI.2011. 
 

Oferty należy składać listownie (decyduje data wpłynięcia oferty) lub osobiście w Zespole 
Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży do dnia 07. 10. 2010r. do godz. 1200 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 44 ust. 3 pkt. 1.ustawy o 
finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości określone w budżecie projektu. 

Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria: 
1. Jakość oferowanych posiłków 
2. Różnorodność 
3. Możliwość dostawy według harmonogramu przedstawionego przez zamawiającego. 
 

W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych porcji podanych w ofercie.  

Kontakt: 
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 
ulica Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 
tel. (086) 219-87-93, tel./fax (086) 218-62-39 
e-mail: efs.zsmio@wp.pl 

mailto:efs.zsmio@wp.pl
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Załącznik nr 1.  
Szczegółowy zakres zamówienia  
Lp. Rodzaj usługi Liczba  

Osób/porcji 
Liczba 

spotkań Proponowane zestawy 

1. Kanapki – koszt 
jednej porcji 2zł 
brutto. 

2868 258 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………… 
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2. Ciepły posiłek z 
wyjątkiem zup – 
koszt jednej 
porcji 6zł brutto. 

432 36 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………… 

KOSZT CAŁKOWITY BRUTTO 8328,00 zł 
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OBJAŚNIENIE: 

- Najmniejsza liczba jednorazowej dostawy z poz.1 - 10 sztuk. W projekcie przewidziano 10 grup od 10 do 12 osób. Po zsumowaniu 

wszystkich spotkań każdej grupy obliczona ilość to: 258 spotkań - maksymalna ilość dostaw. 

- Dostawa posiłków z poz.2 odbywać się będzie jedynie w soboty w ilości 12 sztuk – maksymalna ilość dostaw 36. 

 

1. Doświadczenie na rynku usług ……………………………..  

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego (właściwe zakreślić w kółku): 

TAK 

NIE 

 

UWAGI: 

 

 

 

 

 

             …………..……………………………. 
(Nazwa i pieczęć firmy oraz podpis osoby reprezentującej) 


