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ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na zapewnienie wyżywienia dla uczniów na dodatkowe zajęcia

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z 0.0. w Ostrołęce (Lider) i Gmina Kadzidło (Partner) w zwiazku
z reclizccju projektu pn. "Kompetencje kluczowe drogct do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu
Placówek Oświatowych w Dylewie", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych, zwrcccja się z zaproszeniem do złożenia oferty na zapewnienie wyżywienia dla 96 uczniów na
dodatkowe zajęcia w Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie.

Zamawiajqcy:

Agencja Rozwoju RegionalnegoSpółka z 0.0.

07-410 Ostrołęka, ul. Kilińskiego 10
tel. 29 760 51 33, fax. 29 760 92 97
e-mail: arrost@wp.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia przez 8 m-cy dla 96 uczniów na
dodatkowe zajęcia.
Zestaw dla jednej osoby musi obejmować: kanapkę, napój w butelce (0,5 I), owoc,
baton/ ciasto.
Wyżywienie musi być dostarczane w przerwie zajęć w dwie soboty w miesiecu dla
łącznie 96 uczniów (zgodnie z harmonogramem zajęć).
2 gr. łctcznie 96 uczniów x 8 m-cy (2 soboty/m-c)
Realizacja zamówienia w terminie od 10.2014 r. do 05.2015 r.

Mie jsce dostawy zamówienia:
Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawław Dylewie
07-420 Kadzidło, Dylewo, ul. Szkolna 1

Warunki płatności:
Proponowany termin płatności to 21 dni po wystawieniu faktury (rachunku). Płatność na
podstawie wystawionej faktury (rachunku) w formie przelewu bankowego na konto
podane przez Wykonawcę.
Zcmcwicjccy zastrzega sobie prawo do wypłacenia wynagrodzenia po wpłynięciu
transzy dotacji na realizację projektu z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych.

Ważność oferty:
2 miesince

Kryteria oceny:
1) Cena- do 50'7'0(max 50 pkt.).
2) Propozycja menu - do 50'}'o(max 50 pkt.).

Zasady wyboru
Wykonawcy:

Ocena punktowa oferty zgodnie z kryteriami oceny, ustalenie listy rankingowej oraz
wybór Wykonawcy, który uzyskał ncjwyższa liczbe punktów.
Wybór oferty odbędzie się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy
projektach w PO KL bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.
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Dodatkowe informacje:

1. Oferta powinna zwierać:
1) Dane identyfikacyjne Wykonawcy: nazwa, adres siedziby, telefon, REGON,

NIP
2) Propozycję menu na każdy miesiąc
3) Cenę brutto za m-c oraz łączną za 8 m-cy
4) Warunki płatności
5) Okres ważności oferty
6) W ofercie należy dopisać oświadczenia:

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami wybory Wykonawcy
i kryteriami oceny zawartymi w zaproszeniu i akceptuję je bez zastrzeżeń;

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych
w ofercie dla potrzeb projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych;

- Ja, niżej podpisany/-a świadomy/-a odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy) oświadczam, że nie byłem/-am karany/-a za przestępstwa
popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne,
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni
praw publicznych.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych, o ile oferowana

cena przekracza kwotę przyjętą w budżecie projektu.

Miejsce składania ofert:
Agencja Rozwoju RegionalnegoSpółka z 0.0.

07-410 Ostrołęka, ul. Kilińskiego 10

Forma złożenia ofert: Oferty należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej na adres Zamawiającego

Termin złożenia ofert: do 03.10.2014 r.

Koordynator projektu

Marta Luma
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