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Załącznik nr 5
do zarządzenia Nr 15
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
z dnia 18 kwietnia 2014r.

Łowicz, dnia 18 kwietnia 2019r.
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nie przekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej wykonania zamówienia obejmującego: organizację zimnego bufetu dla 120 osób z
okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje organizację zimnego bufetu dla 120 osób (osoby dorosłe i dzieci w
różnym wieku) z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wykonawca zobowiązany
jest do przygotowania, dostawy i obsługi zimnego bufetu.
1. Ilość osób - 120
2. Termin realizacji - 31 maja 2019r.
3. Miejsce realizacji zamówienia - sala Urzędu Stanu Cywilnego w Łowiczu
4. Menu wymagane - napoje gorące - kawa, herbata, cukier, mleko, napoje zimne - woda
niegazowana i gazowana butelkowana, soki lub napoje owocowe, ciasto (minimum 3
rodzaje), kanapki, sałatki (co najmniej 3 rodzaje), koreczki, inne według uznania
oferenta.
5. Zamawiający wyklucza używanie naczyń jednorazowych.
6. Warunki płatności - przelew 14 dni
Oprócz ceny proszę również o podanie;
- proponowanego menu
(inne informacje ważne dla zamawiającego).

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 25 kwietnia 2019r.
Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: 99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30
- za pośrednictwem faksu nr 46 837 03 44
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej peprlowicz@wp.pl.
Bliższych informacji udziela: P. Małgorzata Janicka - pracownik PCPR w Łowiczu
osobiście lub pod nr teł. 46 837 03 44
W przypadku wybrania Państwa oferty, zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o
terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
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