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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Dotyczy: Wyżywienia dla 31 uczestników projektu: „Medyk-pilotażowy program praktyk                     
w hospicjum dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki 
zawodu szkół o profilu medycznym”. 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio 
Ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12 
84-100 Puck  
Tel. 58 774 76 44, e-mail: medyk@szkolypuck.pl oraz k.styn@pozytywneinicjatywy.pl 
NIP: 587-158-86-71, REGON 220031645 

II. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla 31 uczestników projektu (zgodnie                        
z kodem cpv 55000000-0, 55100000-1, 55270000-3). 
Szczegółowy zakres usługi: 

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) 

 Termin realizacji zamówienia czerwiec 2014 r. – sierpień 2014 r. (szczegółowy harmonogram 
ustalany po wyborze usługodawcy), 

 Projekt będzie podzielony na 14 dniowe edycje. W trakcie każdej edycji przewiduje się 6 
uczestników.  

III. Wymagania związane z wykonaniem: 
Zakres świadczenia usług wymienionych w pkt. II w granicach administracyjnych miasta Gdynia. 
Dodatkowe wymagania formalne: 

 Data wystawienia oferty, 

 Okres ważności oferty (minimum 1 miesiąc), 

 Wartości brutto określone w PLN, 
IV. Dowóz zamawianego towaru do siedziby Zamawiającego: 

Nie dotyczy. 

V. Ofertę należy: 
Złożyć w formie pisemnej do 11.07.2014r. (osobiście, listownie, faksem lub pocztą 
elektroniczną) na Formularzu Oferty (Załącznik 1) do godziny 14:00. 

VI. Zapytanie o przedmiot zamówienia: 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Karolina Styn, e-mail: 
k.styn@pozytywneinicjatywy.pl, tel. 604-411-936 

VII. Kryteria wyboru ofert: 
Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria: 
Cena –  100 % 
Oferta z niższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną 
przeliczone według wzoru podanego niżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa 
oferty w kryterium cena oferty. 

1. Cena = cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto x 100 %. 
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VIII. Informacja o wykluczeniu z możliwości realizacji zamówienia  
Podmiot składający ofertę zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku występowania 
powiązania z Zamawiającym według określonego wzoru (Załącznik 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


