Wrocław, dnia 05 lipca 2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty
Rodzaj: usługa cateringowa ( przerwy kawowe + obiad ) w Legnicy
Zamawiający:
OTREK Training and Consulting Sp. z o. o.
z siedzibą:53-609 Wrocław , ul. Fabryczna 10
NIP: 897-15-85-007
Tel. 71/356 50 90 ; 71/356 50 91
www.otrek.com.pl; e-mail: szkolenia@otrek.com.pl
Dotyczy: przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna (przerwy kawowe + obiad)
dla uczestników projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych
ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU
OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Zapewnienie usługi cateringowej ( przerwa kawowa + obiad ) dla 20 uczestników
projektu w każdym dniu szkolenia. Szkolenie w Legnicy.

II.

KRYTERIA WYBORU OFERENTA

1.
2.
3.

Cena – waga 50%
Lokalizacja, dogodny dojazd na szkolenia, bezpłatny parking – waga 30%
Termin płatności – waga 20%

III.
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: sierpień – wrzesień 2017r.
SKŁADANIE OFERT

Ofertę z dopiskiem „Oferta na usługi gastronomiczne ( przerwy kawowe + obiad ) w
Legnicy dla uczestników Projektu „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY
ZDROWIA” prosimy wysłać na adres szkolenia@otrek.com.pl do dnia 09.08.2017r. do godz.
12.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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V. OTWARCIE, OCENA I WYBÓR OFERT
Rozpatrywanie ofert bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 09.08.2017 r. o godz.
14.00
2. Oferty będą oceniane wg kryteriów określonych w pkt II
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
4. Wybrany przez Zamawiającego Oferent, otrzyma zamówienie na wykonanie w/w
usług.
1.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający jest uprawniony do:
a) żądania dalszych informacji i wyjaśnień od Oferentów na każdym etapie
postępowania,
b) odstąpienia od postępowania z którymkolwiek z Oferentów w dowolnym czasie
bez podania przyczyny,
c) odwołania lub unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny. O zaistnieniu
takiego faktu Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do zwracania oferentom jakichkolwiek kosztów
związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w ramach przedmiotowego
postępowania ofertowego.
3. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu Zamówienia udzielamy drogą
elektroniczną. Pytania prosimy kierować na e-mail:szkolenia@otrek.com.pl
1.

Zarząd Spółki OTREK T & C Sp. z o.o.
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