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Powiat kluczborski        

 

 
 

Projekt pn:  „Zawodowy Start w Przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  

Człowiek – najlepsza inwestycja 

 
 
Kluczbork, dnia 18.09.2012r. 
FP.2600.54.2012.AM 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 
Catering-przygotowanie i dostarczenie posiłków  na zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu 

„Zawodowy start w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
 
1.  Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Powiat Kluczborski ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, tel.  (077) 418 52 18; fax. (077) 418 65 20.  

2. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) 
- postępowanie poniżej 14 000 euro - zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami wg 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

3. Termin przesyłania oferty:  
Oferta według wzoru (Formularz ofertowy) powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty 
elektronicznej (skan z podpisem) na adres: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl, poczty, 
kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe ul. Katowicka 
1, 46-200 Kluczbork pok. nr 208 (sekretariat Starostwa), z dopiskiem Oferta na Catering w ramach 
projektu pn: „Zawodowy Start w Przyszłość”, do dnia 24.09.2012r. do godz. 13:00.  

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia 
oryginału przesłanej oferty przez wykonawcę.  
 
4. Realizacja zamówienia będzie się odbywała cyklicznie – planowany termin rozpoczęcia  
wrzesień 2012r.  do końca  czerwca  2013 roku. 
Płatność zostanie zrealizowana przelewem po otrzymaniu rachunku/faktury. Rachunek/faktura zostaną 

wystawione po realizacji zamówienia w okresach 3 miesięcznych z zastrzeżeniem, iż w przypadku 

dysponowaniem przez Zamawiającego środkami finansowymi dopuści się złożenie faktury/ rachunku w 
innym uzgodnionym co do kwoty terminie. 
 
5. Osoby do kontaktu: 
W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela  Anna Malejki Inspektor w BFPMPiPP 
tel. (077) 418 52 18 wewn. 172 email: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl 

 
6. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie posiłków na zajęcia organizowane w ramach 
realizacji projektu pn: „Zawodowy start w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i 
jakości szkolnictwa zawodowego - według następującej specyfikacji na 1 uczestnika szkolenia w 

każdym dniu zajęciowym: 
 

1) W przypadku zajęć - Projektowanie w AutoCad – zastosowania praktyczne z  
egzaminem ECDL w zakresie grafiki wektorowej AutoCad.  Zajęcia pozalekcyjne prowadzone 
będą od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej oraz sporadycznie w soboty w godzinach 
przedpołudniowych i popołudniowych, w salach szkolnych Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w 
Kluczborku, w 4 grupach o liczebności średnio 10 osób. Posiłki planuje się zamiennie. 
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Menu zimny poczęstunek:  
1.bułka z serem żółtym i warzywami /szynką i warzywami + napój typu nestea/ Kubuś 0,33 l + owoc 
(jabłko/banan) 
 
lub  
2. bułka słodka z makiem/ serem/ pączek z dżemem + napój typu nestea/ Kubuś 0,33l + owoc 
(jabłko/banan)  

 
lub zamiennie jedno z n/w dań obiadowych  
1. jednodaniowy ciepły obiad – drugie danie (ziemniaki/frytki + porcja mięsa (kotlet schabowy / kotlet 
mielony / udko z kurczaka) + porcja surówki+ sok owocowy/napój o poj. 0,25l.) lub 
2. porcja pierogów ruskich  (6 sztuk) ze śmietaną / z cebulką/ pierogów z mięsem + sok 
owocowy/napój o poj. 0,25l. lub 

3. Filet z kurczaka z frytkami i surówką + sok owocowy 0,25l, lub 

4. Tortilla z kebabem + sok owocowy 0,25 l. lub 
5. Pizza 28 cm. z szynką i pieczarkami + sok owocowy 0,25l.  
 

2) W przypadku zajęć - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. 
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej w salach 
szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku w godzinach popołudniowych. 

Szkoleniem objęte będą 4 grupy po 10 osób. 
 
Menu zimny poczęstunek:  
1.bułka z serem żółtym i warzywami /szynką i warzywami + napój typu nestea/ Kubuś 0,33 l + owoc 
(jabłko/banan) 
lub zamiennie  
2. bułka słodka z makiem/ serem/ pączek z dżemem + napój typu nestea/ Kubuś 0,33l + owoc 

(jabłko/banan)  

 
3) W przypadku zajęć - Język angielski w zastosowaniach technicznych oraz 

Warsztaty doradztwa edukacyjno-zawodowego „Zadbaj o swoją przyszłość” 
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, w 

salach szkolnych Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku oraz w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych  nr 2 CKU w Kluczborku w godzinach popołudniowych. Szkoleniem objęte zostaną 
4 grupy 10 - cio osobowe.  
 
Menu zimny poczęstunek:  
1.bułka z serem żółtym i warzywami /szynką i warzywami + napój typu nestea/ Kubuś 0,33 l + owoc 
(jabłko/banan) 
lub zamiennie  

2. bułka słodka z makiem/ serem/ pączek z dżemem + napój typu nestea/ Kubuś 0,33l + owoc 
(jabłko/banan)  

 
Kody CPV :  
55321000-6 usługi przygotowywania posiłków,  
55520000-1 usługi dostarczania posiłków. 
 

7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 100 %. 
1). Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie kryterium,  którym jest cena – 

100%. Jako  najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Liczba 
punktów przyznana za kryterium cena danej oferty zostanie określona według następującego wzoru: 
 

 
C = 

C min x 100 pkt 
          C o 

gdzie:       C - cena 
 C min – cena brutto oferty najtańszej 

 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

2). Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
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3). Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia 
jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują 
powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez: 
1) zamieszczenie na stronie internetowej www.powiatkluczborski.pl w zakładce zamówienia publiczne; 
2) zamieszczenie na stronie www.powiatkluczborski w linku Projektu „Zawodowy Start w przyszłość” 
3) zamieszczenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku na tablicy ogłoszeń; 
4) wysłanie do  firm zajmujących się cateringiem na terenie powiatu kluczborskiego – wykaz firm w załączeniu. 

 

http://www.powiatkluczborski.pl/
http://www.powiatkluczborski/

