Tomaszów Maz. dn. 12.06.2019
Miejskie Centrum Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim
pl. Kościuszki 18
97-200 Tomaszów Maz.

Zapytanie ofertowe nr 03/2019
(dotyczy

zamówienia: posiłek dla dzieci - uczestników akcji wakacyjnej)

I. ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Maz.
NIP: 773 247 76 79, REGON: 363315998
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie do filii MCK posiłku dla dzieci - uczestników akcji
wakacyjnej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie i dowóz pod wskazany adres filii MCK lub inne miejsce na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, we
wskazanym dniu dań typu:
naleśniki z serem lub z owocami lub nutellą – ilość 2 szt.= 1 porcja
pierogi z serem lub owocami – ilość 5 szt.= 1 porcja
pizza – ilość po 2 kawałki (trójkąty)= 1 porcja
(1 osoba= 1 porcja)
1. Miejsce – MCK filia TKACZ, ul. Niebrowska 50
Termin: 24,25,27,28.czerwca 2019 r. oraz 01,02,04,05.lipca.2019 r.
Godziny dostawy oraz adres dostawy na terenie Tomaszowa ustalone zostaną bezpośrednio z wyłonionym
dostawcą.
Ilość – 55 porcji/dzień
2. Miejsce – MCK filia DOK, ul. Gminna 37/39
Termin: 29,30 lipca 2019 r. oraz 1,2,5,6,8,9 sierpnia 2019 r.
Godziny dostawy oraz adres dostawy na terenie Tomaszowa ustalone zostaną bezpośrednio z wyłonionym
dostawcą.
Ilość – 40 porcji/dzień
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia j.w.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być w formie pisemnej i określać cenę brutto za 1 porcję.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: beata.arkuszynska@mck-tm.pl
lub dostarczona osobiście na adres: Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18,
97-200 Tomaszów Maz. do dnia 19 czerwca 2019 r. do godziny 12.00
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21 czerwca 2019 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena za porcję

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela: Beata Arkuszyńska, pod numerem telefonu: 44 712 23 69
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