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ZAPROSZENIE DO ZŁO Ż
Stosownie do art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
(tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 223 poz. 1655.) 

przeprowadzenie pogadanek tematycznych
oraz pokaz dekoracji stołów
współfinansowanego ze środków U
Społecznego Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
na rzecz aktywnej integracji 
Zamawiający: 

Gmina Lubomierz, Plac Wolnoś
NIP:  616-12-76-526 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 
a) należy ją złożyć w nastę ą ę

zaadresowanej na Zamawiają

Oferta cenowa na przeprowadzenie pogadanek dla projektu „Czym bogata Samyc
Swoich chata” 

b) cena podana w ofercie musi być ż

c) oferta musi być sporzą ę ą ą ą

d) oferta musi obejmować ę ś

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest 
przygotowania potraw, pokaz dekoracji stołów dla projektu „Czym bogata Samych Swoich 
chata” 
Zamówienie obejmuje:  
Przeprowadzenie pogadanek tematycznych
dekoracji stołów z zakresu: 

1. Tradycyjne wyroby wę ę

2. Potrawy jarskie (pierogi ruskie, pierogi z kapustą ą ż

3. Domowe wypieki 
 

Grupy: 
1. Tradycyjne wyroby wę ę

2. Potrawy jarskie (pierogi ruskie, pierogi z kapustą ą ż

16 osób- 4 godz. pogadanki
3. Domowe wypieki- 24 osoby

Razem: 12 godzin 
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ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
Stosownie do art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień
(tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 223 poz. 1655.) Gmina Lubomierz zaprasza  do złoż

propozycji cenowej (oferty) na: 
 

przeprowadzenie pogadanek tematycznych z zakresu estetyki przygotowania potraw 
oraz pokaz dekoracji stołów dla projektu „Czym bogata Samych Swoich chata” 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. 

Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1, 59- 623 Lubomierz 
 

Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:  
ż ą ż ć w następującej formie: w nieprzejrzystej i zamknię

zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej tytułem: 
przeprowadzenie pogadanek dla projektu „Czym bogata Samyc

cena podana w ofercie musi być wyrażona cyfrowo i słownie 
ć sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą ą

oferta musi obejmować realizację całości zamówienia 
Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pogadanek tematycznych z zakresu estetyki 
przygotowania potraw, pokaz dekoracji stołów dla projektu „Czym bogata Samych Swoich 

Przeprowadzenie pogadanek tematycznych- estetyka przygotowania potraw oraz pokaz 

Tradycyjne wyroby wędliniarskie i potrawy mięsne 
Potrawy jarskie (pierogi ruskie, pierogi z kapustą i grzybami, gołąbki kruż

Tradycyjne wyroby wędliniarskie i potrawy mięsne- 16 osób- 4 godziny 
Potrawy jarskie (pierogi ruskie, pierogi z kapustą i grzybami, gołą ż

4 godz. pogadanki 
24 osoby- 4 godziny pogadanki 
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ŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ  
Prawo zamówień publicznych 

Gmina Lubomierz zaprasza  do złożenia 

z zakresu estetyki przygotowania potraw 
dla projektu „Czym bogata Samych Swoich chata” 

nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
 Inicjatywy lokalne 

ż ą ż ć ę ącej formie: w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

przeprowadzenie pogadanek dla projektu „Czym bogata Samych 

ć ą ę ą i trwałą techniką 

przeprowadzenie pogadanek tematycznych z zakresu estetyki 
przygotowania potraw, pokaz dekoracji stołów dla projektu „Czym bogata Samych Swoich 

estetyka przygotowania potraw oraz pokaz 

ą ąbki krużewnickie) 

4 godziny pogadanki 
ą i grzybami, gołąbki krużewnickie)- 
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3.Koszty dojazdu do miejsca pogadanek pokrywa Wykonawca.
4.Materiały do przeprowadzenia pogadanek i pokazu dekoracji stołów zapewnia Wykonawca
5.Po wyłonieniu Wykonawcy Zamawiają
przeprowadzenia pogadanek. 

6. Dodatkowe wymagania: 
Do oferty cenowej należy dołą ć

1) posiadanie wiedzy i doświadczenia do przeprowadzenia zadania
7. Propozycję cenową należy złoż ć ą

2010r. do godz. 1530  w sekretariacie UGiM w  Lubomierzu, Plac Wolnoś
8. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiaj ą ę ę

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis 
sposobu obliczenia ceny. 

Przy wyborze ofert Zamawiają ę ę ę ą

1 kryterium: cena - waga 100%
Sposób oceny ofert: 
1 kryterium 
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie: 
- Cmin - cena oferowana minimalna brutto
- Cof - cena badanej oferty brutto
 
9. Kontakt z Zamawiającym
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaś ń

Beata Kułaga- Asystent Kierownika Projektu
tel. 75 7833166 wew.33,  e-mail:

 
Załączniki do zapytania: 

1. Formularz ofertowy 
 
 
 
Lubomierz, 27.09.2010r. 
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dojazdu do miejsca pogadanek pokrywa Wykonawca. 
o przeprowadzenia pogadanek i pokazu dekoracji stołów zapewnia Wykonawca

Po wyłonieniu Wykonawcy Zamawiający ustala dokładny termin
pogadanek.  

ży dołączyć następujące dokumenty potwierdzają
świadczenia do przeprowadzenia zadania 

ę ą należy złożyć na załączonym formularzu do dnia 
w sekretariacie UGiM w  Lubomierzu, Plac Wolnoś

kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis 

 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

% 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

cena oferowana minimalna brutto 
cena badanej oferty brutto 

ącym 
ą ż ą do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:                     

Asystent Kierownika Projektu                                                                            
mail: beata_kulaga@lubomierz.pl 
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o przeprowadzenia pogadanek i pokazu dekoracji stołów zapewnia Wykonawca 
ący ustala dokładny termin, miejsce i formę 

dokumenty potwierdzające: 

ę ą ż ż ć ączonym formularzu do dnia 5 października 
w sekretariacie UGiM w  Lubomierzu, Plac Wolności 1. 

ą ę ę kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis 

ą ę ę ę ącymi kryteriami: 

ą ż ą ś ń udziela:                     
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Załącznik nr 1   
    
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:…………………………….
Siedziba:…………………………..
Nr tel./ fax:……………………….
NIP:……………………………….
REGON:………………………….
 
 
 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złoż
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1. Oferuję: przeprowadzenie pogadanek dla 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Społecznego będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe 
 
Cena brutto:………………………………….
(słownie: …………………………………………………………………………………..)
 
Cena netto:……………………………………
(słownie: ……………………………………
VAT:………………………………………….
 
2. Zamówienie wykonamy w terminie:…………………………………..
3. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złoż

akceptujemy i zobowiązujemy się ę

zamówienia w/w warunkach i terminie wyznaczonym przez Zamawiają
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           ……………., dnia………………

ące Wykonawcy: 
Nazwa:……………………………. 
Siedziba:………………………….. 
Nr tel./ fax:………………………. 
NIP:………………………………. 
REGON:…………………………. 

Gmina Lubomierz
Plac Wolnoś
59- 623 Lubomierz

FORMULARZ OFERTOWY 
ąc na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

przeprowadzenie pogadanek dla projektu „Czym bogata Samych Swoich chata
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
nia za wynagrodzenie ryczałtowe (za godzinę pogadanki): 

Cena brutto:…………………………………. 
(słownie: …………………………………………………………………………………..)

Cena netto:…………………………………… 
(słownie: …………………………………………………………….…………………….) 
VAT:…………………………………………. 

Zamówienie wykonamy w terminie:………………………………….. 
że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej”, warunki 

ązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty do realizacji 
mówienia w/w warunkach i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

______________________________________
                                     (imię i nazwisko)podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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……………., dnia………………

Gmina Lubomierz 
Plac Wolności 1 

623 Lubomierz 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Czym bogata Samych Swoich chata” 
w ramach Europejskiego Funduszu 

przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

(słownie: …………………………………………………………………………………..) 

……………………….…………………….)  

 
ż żenia propozycji cenowej”, warunki  

ą ę ęcia naszej oferty do realizacji 
ącego. 

 

______________________________________ 
ę i nazwisko)podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

   


