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Bielsko-Biała, dn. 15 maja 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/OWES/WA/2018

I. Zamawiający
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała
NIP: 547-11-44-391
REGON: 070446520
KRS: 0000143711

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajęcia sali wraz z cateringiem na terenie powiatu
żywieckiego (woj. śląskie) podczas warsztatu animacyjnego pt. „ Nowoczesna gmina - społeczna
gmina” dla reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „OWES
subregionu południowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój
ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej
realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (Zamawiający) w
partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki oraz Miastem Bielsko-Biała OWES
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Usługa wynajęcia sali wraz z cateringiem obejmuje:
- zapewnienie sali szkoleniowej odpowiednio wyposażonej dla uczestników podczas warsztatów
(zapewnienie stolików i miejsc do siedzenia dla maks. 30 osób bez dodatkowych zabudowań
(kolumny, filary), stołu konferencyjnego dla prelegenta, gniazdka i przedłużaczy umożliwiających
podłączenie laptopa oraz przestrzeni umożliwiającej właściwe oznakowanie miejsca, gdzie będzie
realizowany warsztat. Ponadto Zamawiający oczekuje sali z dostępem do naturalnego światła i
możliwości ustawienia ekranu i sprzętu multimedialnego) na terenie powiatu żywieckiego (woj.
śląskie)
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- zapewnienie dla uczestników (grupa 13 osób) cateringu :

a) przerwy kawowejx2:







kawa świeżo parzona, serwowana w termosach (co najmniej 150 ml/osoba)
herbata do zaparzenia w torebkach (co najmniej 150 ml/osoba)
dodatki: mleko, cukier biały i trzcinowy, cytryna
mix ciasteczek kruchych (min. 100 g/osoba)
sok owocowy 100% (co najmniej 200ml/osoba), 1 rodzaj
woda mineralna gazowana i niegazowana (co najmniej 250 ml/osoba)
b) Posiłku w formie lunchu (danie jednogarnkowe ok. 400g./osobax1sztuka )

- obsługa i dowóz cateringu oraz naczyń na miejsce wydarzenia lub możliwość skorzystania z usług
restauracji w miejscu przeprowadzenia warsztatów

III. Termin wykonania zamówienia
Termin pakietu animacyjnego: 21 maja 2018r., godz. 9.00-16.00

IV. Termin i miejsce przysyłania ofert
Prosimy o podanie w ofercie następujących informacji:
Nazwa Oferenta: ……….………………………………………………..,
Cena brutto całości zamówienia: ………..……….……………….zł (szacując 13-sto osobową grupę*) z
wyszczególnieniem:
- ceny jednostkowej przerwy kawowej na osobę ……………………………….
- ceny jednostkowej posiłku w formie lunchu na osobę …………………………
*cena może ulec zmianie, w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia liczby uczestników
Ofertę cenową należy przekazać pocztą elektroniczną na adres owes@bcp.org.pl lub złożyć osobiście
w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 17.05.2018r.

