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Dotyczy: zapytania ofertowego na wynajęcie sali konferencyjnej i zapewnienie cateringu w czasie
konferencji podsumowującej projekt „Dobry start, lepsze jutro – program aktywizacji społecznej
i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie zaprasza do złożenia oferty
w zakresie:
1. Wynajęcia sali w celu przeprowadzenia konferencji (sala mieszcząca ok. 120 osób).
2. Zapewnienia cateringu dla uczestników konferencji: 85 osób - liczba osób może ulec

zmianie o 10%.

Termin konferencji :
10.11.10 r. – od godz. 12.00 do godz. 14.00.

Oferta powinna zawierać:
1. Koszt brutto wynajęcia sali konferencyjnej, w mieście siedziby Zamawiającego, dostępnej

w godz. 11.00 – 14.30, z wyposażeniem: krzesła – ustawienie kinowe, klimatyzacja,
nagłośnienie – mikrofon z zapasową baterią oraz głośniki, ekran multimedialny do
projektora, stolik na laptop i projektor z bliską możliwością podłączenia do prądu oraz 2
szt. przedłużaczy.

1. Informację o wyposażeniu sali konferencyjnej.
2. Koszt brutto cateringu, z przykładowym menu, składającego się z co najmniej:

6 przystawek, 3 sałatek, ciasta, owoców, wody gazowanej i niegazowanej, soków, kawy
i herbaty.

3. Całościowy koszt brutto za wynajęcie sali i catering.

Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za
wykonanie zamówienia.

Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji usługi
Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na
stronie internetowej Zamawiającego, zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie
niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

Informacje dotyczące płatności
Faktura vat lub rachunek.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty prosimy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo lub przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail:
pcprgrajewo@wp.pl w terminie do dnia 26.10.10 r. do godziny 12.00.
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Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej

o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do
udzielania wyjaśnień jest Pani Barbara Krystyna Rutkowska, adres internetowy:
pcprgrajewo@wp.pl z zaznaczeniem iż korespondencja dotyczy zapytania ofertowego
na wynajęcie sali dydaktycznej i zapewnienie cateringu w czasie konferencji podsumowującej
projekt nr PCPR.POKL.822.V/19/10,

b) Informacja zostanie udzielona w terminie 2 dni roboczych, chyba, że prośba
o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem składania
ofert lub pytanie wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty,

c) Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym
doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a także umieszcza ją na
stronie internetowej Zamawiającego.

Wyjaśnienie i modyfikacje zapytania ofertowego:
a) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty.

b) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść
zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych
w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane
zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało
wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych
zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Anna Maria Świderska
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