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Zapytanie ofertowe 
 
 
 
dotyczące  zorganizowania uroczystego spotkania firmowego o charakterze  kulturalno 
– rekreacyjnym 
 
Zamawiający: 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, 80-432 Gdańsk, ul. Leczkowa 1 A 
 
NIP: 583-20-94-853, REGON: 002837021 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału z zapytaniu 

ofertowym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz.907 za zm.). Zamawiający do czasu podpisania umowy 

zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez 

podawania przyczyny. 

 

Forma realizacji zamówienia: umowa zawarta po upływie 2 dni od powiadomienia  

o wyborze oferty 

 

Forma płatności: Płatność nastąpi za zrealizowaną usługę w całości zgodnie z przedmiotem 

zamówienia. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem bankowym na konto Wykonawcy  

w terminie 21 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. 

 

Rodzaj zamówienia: usługa 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Charakter usługi: 
 

Uroczyste spotkanie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o charakterze 

kulturalno - rekreacyjnym. 

 

Spotkanie będzie się składało z kilku elementów: 

 

1. Przywitanie gości 

2. Kolacja bufetowa 

3. Koncert – występ zespołu 

4. Pokazy tańca 

5. Gry i konkursy tematyczne 

6. Zabawa taneczna z DJ-em 



2. Termin i czas trwania 
 

21 listopad 2014 r. /piątek/ 

 

od godz. 15.30 do godz. 01.00 

 

3. Miejsce:Miejscem wykonania usługi jest bezpieczny lokal przeznaczony dla co 

najmniej 350 osób pozwalający na zorganizowanie imprezy zamkniętej, zasiadanej, 

koncertu, pokazów tańca, zabawy tanecznej, usytuowany na terenie Gdańska lub 

Sopotu (miejsce w bliskiej odległości od SKM - do 1 km). 

 

4. Przewidywana liczba uczestników: 350 osób 
 

5. Usługa gastronomiczna:Poczęstunek w formie: 
 

Bufetu z daniami na ciepło 

- Krem z kukurydzy 

- Wołowe klopsiki z oliwkami, sos z pomidorów, papryki 

- Pszenne tortille z duszoną wieprzowiną 

- Dorsz marynowany i zapiekany 

- Ryż w warzywami 

 

Bufet z daniami na zimno 

- Tatar z łososia 

- Karczek wieprzowy pieczony  

- Pierś z kurczaka z mango, kolendrą i rodzynkami 

- Schab faszerowany pieczoną papryką i oliwkami 

- Pasztet domowy, sos tatarski 

- Sałatka meksykańska  

- Wybór pieczywa 

 

Bufet deserowy 

- Sernik 

- Ciasto czekoladowe 

 

Napoje zimne 

- soki i woda co najmniej po 0,5 l na osobę 

 

Napoje gorące 

- kawa, herbata bez ograniczeń 

 

 

6. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić sztućce, talerze, kubki, serwetki, stoły, 

krzesła, dwa bufety i osoby które będą obsługiwały uczestników oraz niewielką sceną 

bądź innego rodzaju podwyższenie, sprzęt multimedialny, nagłośnienie,bezpłatną 

szatnię, bezpłatne toalety, bezpłatny parking dla minimum 40 samochodów. 

 

7.  Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia sprzętu muzycznego, 

nagłaśniającego,osobę prowadzącą zabawę, animatorów oraz didżeja.  

 



8. Wykonawca zobowiązuje siędo zorganizowania koncertu zespołu muzycznego, 

pokazów tanecznych oraz gier i konkursów tematycznych.  

 

9. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić fotobudkę 

 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników imprezy 

ubezpieczeniem OC i NW. 

 

 

Szczegółowa oferta powinna zawierać  cenę ofertową brutto zamówienia dla jednego 
uczestnika obejmująca;  
 

• propozycja miejsca i potwierdzenia menu 

• potwierdzenie udziału zespołu muzycznego 

• potwierdzenia pokazu tanecznego 

• potwierdzenie udziału animatorów, osoby prowadzącej, DJ 

• potwierdzenie gier i konkursów tematycznych 

 

Kryteria wyboru oferty: 
 
Oferta musi ściśle odpowiadać wymaganiom zawartym w niniejszym zaproszeniu. 

Ocena oferty zostanie przeprowadzona na podstawie porównania złożonych ofert. 

Kryterium wyboru: to cena – 100 %. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę 

całkowita wartość zamówienia brutto. Zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą 

cenę.  

 

Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki VAT 

od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami. 

 

Oferent musi uwzględnić wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego 

zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna 

taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród 

wszystkich ocenianych ofert.  

 

 

Warunki  realizacji: 
 

1. Proszę o podanie ceny ofertowej brutto całego zamówienia usługi. 

2. Podania kosztu w przeliczeniu na 1 uczestnika brutto.  

3. Deklarację realizacji usługi w planowanym terminie tj. 21. XI. 2014 r. organizacji 

spotkania o kulturalno - rekreacyjnego. 

4. Przedstawienie referencji o podobnie przeprowadzonych projektach w ciągu ostatnich 

trzech lat. 

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
ul. Leczkowa1A 
80-432 Gdańsk lub osobiście w kancelarii – pok. 4 
z dopiskiem „ Spotkaniekulturalno - rekreacyjne” 
do dnia 06.11.2014 r. do godz. 12.00 



Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pokój 117  

dnia 06.11.2014 r. o godzinie 12.30. 

 

O wyborze oferty powiadomimy Państwa telefonicznie w dniu 06.11.2014 r. 

 

Osoba do kontaktu: 

Monika Suchenia (58) 347-82-62 

 

 

 


