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ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ 

W związku z organizacją obiadu dla około 20 – osobowej grupy uczestników Wizyty Studyjnej projektu 
pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der 
Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” zwracam się  z prośbą  o przedstawienie swojej 
oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. 

Zakres zamówienia obejmie: 
organizację obiadu dla około 20 osób biorących udział w Wizycie Studyjnej (w lokalizacji restauracji 
Oferenta), składającej się z 2 rodzajów menu do wyboru: 

 pierwsze danie – zupa (dwa rodzaje), 
 drugie danie  rybne + dodatki skrobiowe + warzywa/surówki 
 deser 
 ciepłe i zimne napoje 0,3 l/os (soki owocowe - 3 rodzaje do wyboru, herbata, kawa, woda 

gazowana i woda niegazowana) 
Termin realizacji zamówienia: 29 października 2020 r. (czwartek) około godz. 14:30 
Miejsce realizacji zamówienia: lokalizacja restauracji Oferenta 

Kryterium oceny ofert: cena 100 % 

Oferta musi zawierać cenę brutto za osobę oraz całość wykonanego przedmiotu zamówienia oraz 
propozycję 2 menu w języku polskim. 
  
Inne istotne warunki zamówienia: 

 Restauracja znajdować się powinna w jednej z wybranych miejscowości: Chojna, Mętno, Zatoń 
Dolna, Krajnik Dolny, Krajnik Górny, w gminie Chojna, woj. zachodniopomorskie 

 Restauracja zapewnia stoły, krzesła, zastawę porcelanową, sztućce, obrusy, serwetki, szkło 
 Restauracja zapewnia możliwość spożycia obiadu przez wszystkie osoby na jednej sali 
 Restauracja serwuje dania kuchni polskiej oraz zapewnia obsługę kelnerską 
 Restauracja zapewnia bezpłatny dostęp do toalet oraz szatni 
 Przedstawienie propozycji menu w języku polskim – możliwość wyboru spośród  2 opcji na 

etapie składania oferty 

Miejsce i termin składania ofert 
Oferty na wskazany powyżej przedmiot zamówienia należy przesłać do dnia 10 października 2020 r. 
do godziny 12:00 (decyduje data wpływu) na adres mailowy agnieszka.raclawska@gajanet.pl, drogą 
poczty tradycyjnej lub osobiście na adres: Federacja Zielonych „GAJA”, ul. 5 Lipca 45, Szczecin. Biuro 
czynne w godzinach 9:00-15:00. 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

Uwagi 
 Płatność nastąpi za faktyczną liczbę wydanych posiłków 
 Płatność za zlecenie nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia faktury w biurze Federacji 

Zielonych „GAJA”, ul. 5 Lipca 45, Szczecin. 
 Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie 

powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa 
oferty zostaniecie Państwo poinformowani poprzez złożenie zamówienia i zaproszenie do 
podpisania umowy. 

Z poważaniem, 


