
7 stycznia 2015 

 

Zapytanie ofertowe 
 

Szanowni Państwo ! 
W związku z planowanym Spotkaniem Noworocznym Burmistrza Sierpca oraz 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Sierpca w Centrum Kultury i Sztuki, Urząd Miejski  

w Sierpcu zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na realizację usługi 

„Kompleksowa obsługa gastronomiczna”. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Stół szwedzki – poczęstunek dla 300 osób; 

a. 3 różne dania ciepłe (po 150 porcji), 

b. 5 zimnych przekąsek (po 120 porcji), 

c. bufet słodki – w tym owoce i ciasta (150 osób), 

d. bufet z napojami z obsługą kelnerską (150 osób), 

e. serwis kawowy (150 osób), 

 

II. Do wykonania zlecenia wymagana jest: 
1. Pełna obsługa kelnerska (min. 5 osób). 

2. Wyposażenie w potrzebny sprzęt w tym: kompletna zastawa, stoły, obrusy, dekoracja, 

iluminacja pomieszczenia. 

 

III. Termin wykonania – 23 stycznia 2015 roku 
1. Zleceniobiorca może wejść na obiekt w celu przygotowania i prawidłowego 

wykonania usługi w dniu 23.01.2015r. od godz. 8.00. 

2. Gotowość  - 23.01.2015r. godz. 18.00. 

3. Przewidywane zakończenie usługi ok. godz. 22.00. 

 

IV. Warunki wzięcia udziału w zapytaniu: 
Doświadczenie Wykonawcy w obsłudze gastronomicznej spotkań okolicznościowych, 

organizowanych poza własnym lokalem, w których wzięło  udział minimum 200 gości, 

potwierdzonych referencjami stwierdzającymi należyte wykonanie usługi, wystawionymi 

przez Zleceniodawców – minimum trzy w ciągu trzech ostatnich lat. 

 

V. Kryteria oceny ofert:  
1. Dopasowanie do rodzaju uroczystości oraz stopień różnorodności zawartości 

szczegółowego menu (stół szwedzki, dania ciepłe, przekąski, bufet słodki wraz z 

napojami) – 50%; 

2. Najniższa cena – 50%. 

 

VI. Oferta powinna zawierać: 
1) dane kontaktowe firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących oraz 

oświadczenie o zrealizowanych usługach wraz z referencjami; 

2) szczegółowy opis menu; 

3) ostateczną cenę brutto za wykonanie usługi. 



Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenie zamówienia uzupełniającego. 

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania ofertowego. 
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 

Mariusz Urbański e-mail: m.urbanski@sierpc.pl, tel. (24) 275-86-59. 

 

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 12.01.2015 r. godz. 11:00 w Sekretariacie 

(pok. 12) Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a. 

 

Kopertę należy zaopatrzyć w napis: 

„Kompleksowa obsługa gastronomiczna – Spotkanie Noworoczne” 

Nie otwierać przed 12.01.2015 godz. 11:15. 

 

 

 

Burmistrz Sierpca 

            (-) 

Jarosław Perzyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sprawę prowadzi: Mariusz Urbański 

24275-86-59 


