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SP01-43134/67/2011 
 
            Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka 
w Rybniku realizująca projekt „Mogę ja, możesz ty – możemy MY” współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. poszukuje wykonawcy 
zamówienia na wykonanie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu 
poczęstunku dla uczestników konferencji naukowej organizowanej przez 
szkołę 7 grudnia 2011 r. na auli Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku ul. Rudzka.  
W ramach poczęstunku należy skalkulować poczęstunek składający się z 
kawy/herbaty i przekąsek zimnych. Razem z poczęstunkiem należy dostarczyć 
wszystkie potrzebne naczynia, obrusy, sztućce. Catering należy dostarczyć na 
wskazany adres na godz. 11. Za wykonaną usługę rozumie się przygotowanie 
całkowite stołu cateringowego z wystawieniem przekąsek. 
Proszę skalkulować cenę cateringu w przeliczeniu na jednego uczestnika 
konferencji. 
Forma płatności – przelew. 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego. 
Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek 
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku 
niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i 
szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub 
wyboru innego Wykonawcy. 
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty. 
Oferta powinna zawierać ostateczną cenę brutto skalkulowaną na jednego 
uczestnika konferencji, oraz na zakup całkowity usługi. 
Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z 
zakupem. 
Zamawiający podda ocenie oferty Wykonawców spełniające wymagania. 
Decydującym kryterium o wyborze oferty będzie cena brutto.    

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, a zaoferowana kwota mieści się w 
kwocie posiadanej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 
Prosimy o złożenie ofert najpóźniej do dnia 27 października 2011 r., do godz. 13.00  
w Biurze Projektu, które mieści się w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. B.Chrobrego 29, 44-200 Rybnik w 
formie pisemnej lub elektronicznej na adres e- mailowy olaplisz@gazeta.pl lub fax 
(32) 4222587. 
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