
            
 
 

Stowarzyszenie  

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

Gałczewo 7 

87-400 Golub-Dobrzyń 

Biuro Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” 

Plac 1000-lecia 22a 

87-400 Golub-Dobrzyń 

 

 

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: 

 

na usługę cateringową podczas szkoleń. 

  

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków  finansowanych w ramach wsparcia 

na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego              

na lata 2014 - 2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS. 

 
 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia                 

nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000,00 euro (art. 4 pkt 8 ustawy) 

 
 

1. Zamawiający 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

Siedziba: Gałczewo 7, 87-400 Golub-Dobrzyń 

REGON: 340142030, NIP: 5030024812 

 

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa podczas szkoleń. Każda grupa szkoleniowa liczy 

maksymalnie 17 osób.  

Szkolenia w wymiarze minimalnie 6 godzin zegarowych, maksymalnie 8 godzin zegarowych 

obejmują przerwę kawową i przerwę obiadową, natomiast szkolenia w wymiarze minimalnie 4 

godzin zegarowych tylko przerwę kawową. 

  

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków  finansowanych w ramach wsparcia 

na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego              

na lata 2014 - 2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS. 

 

3. Opis warunków udziału: 
 

 Usługa cateringowa powinna składać się z: 

A. Przerwy kawowej stałej (podczas wszystkich zaplanowanych szkoleń): 

 - kawa, herbata oraz dodatki (cukier, mleko, cytryny), 

- woda mineralna, soki – bez ograniczeń, 

- ciasto, ciastka oraz owoce (np. jabłka i winogrona), 

- zastawa porcelanowa, w tym talerzyki, filiżanki, szklanki do wody i soków, dzbanki, 

łyżeczki, 

- stoły do ustawienia cateringu, obrusy, 



- kawa, herbata, soki, woda mineralna, ciasta, ciastka oraz owoce  powinny być dostarczone 

na 30 min. przed rozpoczęciem, w dniu szkolenia. 

B. Przerwa obiadowa (dotyczy szkoleń 8-godzinnych: Szkolenie w zakresie wsparcia 

tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz Szkolenie w zakresie wsparcia rozwoju 

przedsiębiorstw): 

     - danie główne: obiad: zupa (1 rodzaj) oraz II danie (1 rodzaj mięsa,  ziemniaki, 2 rodzaje 

surówek świeżych), sok, 

- zastawa porcelanowa (talerze, sztućce), 

- stoły do ustawienia cateringu, obrusy 

 Oferent zobowiązany jest ponadto do umożliwienia zamówienia posiłku wegetariańskiego         

w takiej samej cenie, jak posiłek mięsny. 

 Do obsługi przerwy kawowej i obiadowej wymagana jest obsługa kelnerska. 

 Wszystkie produkty powinny być świeże i najwyższej jakości. 

 Dania obiadowe powinny być dostarczone we wskazanym przez Zamawiającego terminie i 

miejscu najpóźniej na 30 minut przed przerwą obiadową. 

 Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:  

- Szkolenie w zakresie inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę 

turystyczną, rekreacyjną i kulturalną - 08.12.2016r. Gmina Golub-Dobrzyń i Miasto Golub-

Dobrzyń; 09.12.2016r. Gmina Ciechocin i Gmina Kowalewo Pomorskie; 12.12.2016r 

Gmina Zbójno i Gmina Radomin. 

- Szkolenie w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorstw: 13.12.2016r. Gmina Ciechocin  i 

Gmina Kowalewo Pomorskie; 14.12.2016r. Gmina Golub-Dobrzyń i Miasto Golub-

Dobrzyń; 15.12.2016r Gmina Zbójno i Gmina Radomin. 

- Szkolenie w zakresie wsparcia tworzenia nowych przedsiębiorstw: 16.12.2016r. Gmina 

Ciechocin  i Gmina Kowalewo Pomorskie; 19.12.2016r. Gmina Golub-Dobrzyń i Miasto 

Golub-Dobrzyń; 20.12.2016r Gmina Zbójno i Gmina Radomin. 

 Indywidualny harmonogram świadczenia usługi gastronomicznej zostanie uzgodniony 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 
Wszelkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego. 

 

Nie przyjmujemy ofert częściowych. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu 

Oferent ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać wszystkie niżej wymienione 

warunki: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (ocena na podstawie 

złożonego Oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zaproszenia do składania ofert); 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia (ocena na podstawie złożonego Oświadczenia wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert) 

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania zamówienia                     

w postępowaniu składa następujące dokumenty: 

-   wypełniony formularz ofertowy, 

- propozycja menu, w tym dania wegeteriańskiego. 

 

Termin realizacji zamówienia wskazany przez Zamawiającego w pkt 3 Zaproszenia do składania 



ofert (termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia) – 08.12.2016r., 09.12.2016r., 

12.12.2016r., 13.12.20016r. 14.12.2016r., 15.12.20-16r., 16.12.2016r., 19.12.2016r., 20.12.2016r. 

 

5. Kryteria  oceny ofert i ich znaczenie:  

 Cena – 90%   

 Doświadczenie – 10% (ilość zrealizowanych na przestrzeni ostatnich 3 lat usług zleceń 

polegających na obsłudze cateringowej imprez/konferencji/szkoleń dla co najmniej 20 osób: 

do 5 zleceń – 5pkt, powyżej 5 zleceń 10pkt.) 

(ocena na podstawie złożonego Oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego Zaproszenia do składania ofert). 

 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta usługi cateringowej na 

zaplanowane przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” szkolenia w grudniu 2016 r.” 

 – w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”,  przy Placu 1000-lecia 

22a, 87-400 Golub-Dobrzyń, w terminie do dnia: 

25.11.2016 r. (piątek) do godz. 15:00 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” czynne: 

- poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 10:00 – 18:00  

- środa, piątek w godz. 8:00 – 16:00 

 

 

 

                                                                                             Z poważaniem 

 

                                                                                     /-/  Magdalena Gadomska 

                                                                                             Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            
 

 

                                                                                                                                     Załącznik nr 1 

 

OFERTA 

 

Ja/My niżej podpisani składamy ofertę na Wykonanie usługi cateringowej podczas szkoleń: 

 

 
Cena wykonania poszczególnych szkoleń wskazanych w Zaproszeniu do składania ofert:           

                                     

Koszt świadczenia usługi cateringowej – przerwa kawowa za 1 osobę 

Cena netto 
 

 

VAT 
 

 

Cena brutto 
 

 

Koszt świadczenia usługi cateringowej – przerwa obiadowa za 1 osobę 

Cena netto 
 

 

VAT 
 

 

Cena brutto 
 

 

Łączny koszt oferty 

Cena netto 
 

 

VAT 
 

 

Cena brutto  

 

Łączny koszt oferty słownie:  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Planowane miejsca i terminy szkoleń: 

- Szkolenie w zakresie inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, 

rekreacyjną i kulturalną (szkolenie 4-godzinne, tylko przerwa kawowa) - 08.12.2016r. Gmina 

Golub-Dobrzyń i Miasto Golub-Dobrzyń; 09.12.2016r. Gmina Ciechocin i Gmina Kowalewo 

Pomorskie; 12.12.2016r Gmina Zbójno i Gmina Radomin. 



- Szkolenie w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorstw (szkolenie 8-godzinna – przerwa kawowa 

+ przerwa obiadowa): 13.12.2016r. Gmina Ciechocin  i Gmina Kowalewo Pomorskie; 14.12.2016r. 

Gmina Golub-Dobrzyń i Miasto Golub-Dobrzyń; 15.12.2016r Gmina Zbójno i Gmina Radomin. 

- Szkolenie w zakresie wsparcia tworzenia nowych przedsiębiorstw szkolenie 8-godzinna – przerwa 

kawowa + przerwa obiadowa):: 16.12.2016r. Gmina Ciechocin  i Gmina Kowalewo Pomorskie; 

19.12.2016r. Gmina Golub-Dobrzyń i Miasto Golub-Dobrzyń; 20.12.2016r Gmina Zbójno i Gmina 

Radomin. 

 

Oświadczamy, iż zrealizowaliśmy na przestrzeni ostatnich 3 lat: 

………………………… zleceń, polegających na obsłudze cateringowej 

imprez/konferencji/szkoleń dla co najmniej 20 osób.  

Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane                        

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.       

 

 

 

 

 

...............................................                                                    ......................................................... 
     miejscowość  i data                                                                                                    Podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 


