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Załącznik nr 1.3
FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,  pn.: 
Usługi cateringowe dla uczestników kursów w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe” organizowane przez WUM w podziale na pakiety, 
Pakiet 3: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 3 kursów 
w Włocławku w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”
znak sprawy AZP/Z-017/2018
Wykonawca

Nazwa i adres........................................................................................................................
NIP/PESEL.................................................................. REGON....................................... 
KRS/CEiDG...........................................................................................................................
reprezentowany przez.........................................................................................................
(należy podać imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Nr rachunku bankowego ........................................................................................................
Tel....................................................... Fax:............................................................................
e-mail:.....................................................................................................................................
Informacja o przedsiębiorstwie Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36): 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.: mikroprzedsiębiorstwo / małe  przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo   (należy podkreślić właściwą odpowiedź)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi cateringowe dla uczestników kursów ramach projektu  „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM” w podziale na pakiety, znak sprawy: AZP/Z-017/2018


Pakiet 3: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 3 kursów 
w Włocławku w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”

oferujemy wykonanie zamówienia w cenie:

brutto (z VAT): ………… zł  (słownie …………………………………………. zł)
      
      w tym podatek VAT:  ………… zł
zgodnie z kalkulacją szczegółową:
Wykonanie usługi cateringowej 
Całodzienna przerwa kawowa
Data wykonania usługi:      maj - wrzesień 2018
Miejsce wykonania usługi: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Dziewińska 17, 87-800 Włocławek
Przewidywana liczba uczestników: 9 - 40 osób 
Liczba dni szkoleniowych przerw kawowych: 20
Liczba dni szkoleniowych obiadu: 14
Forma cateringu:  szwedzki stół (bufety) 
                              Każdy zestaw (sztućców, szklanek, dań oraz napoi przewidzianych do konsumpcji przez gości podczas każdej przerwy kawowej oraz obiadu)  dostępny przynajmniej na 3 stołach
Lp.
Pozycja menu
wymagana
Pozycja menu
oferowana *)
Liczba porcji /waga
Cena jednostkowa
brutto
Wartość
zamówienia
1
2
3
4
5
6
1)   PRZERWA KAWOWA 
         Napoje i kanapki
1.
mieszanka słodkich i słonych przekąsek o wielkości 50 g na osobę

740 porcji
………..
(1 porcja)

2.
kruche ciasteczka lub ciasta o wielkości 150 g na osobę

740 porcji
………..
(1 porcja)

3.
Woda mineralna niegazowana w butelkach 0,5 l

740 szt.
………..
(1 szt.)

4.
Woda mineralna gazowana 
w butelkach 0,5 l

740 szt.
………..
(1 szt.)

5
kawa w termosach + dodatki (cukier w saszetkach, mleczko lub śmietanka do kawy porcjowane)
Tak/Nie
1480 porcji
………..
(1 szt.)

6
herbata min. 2 rodzaje, w saszetkach + dodatki (cukier w saszetkach i cytryna w plastrach)
Tak/Nie
1480 porcji
………..
(1 szt.)

7
owoc 
Tak/Nie
740 szt.
………..
(1 szt.)

         Ciastka


2)   OBIAD   
         Dania gorące
8.
zupa: porcja o wielkości 350 ml na osobę
Tak/Nie
500 porcji
………..
(1 porcja)

9.
produkty białkowe, najlepiej pochodzenia zwierzęcego (ryba, mięso) o masie min. 150 g
Tak/Nie
500 porcji
………..
(1 porcja)

         Dodatki do dań gorących
10.
Ryż,  ziemniaki opiekane, kasza gryczana, do wyboru o masie 200 g
Tak/Nie
500 porcji
 
………..
(1 porcja)

11.
surówka lub gotowane warzywa o masie min. 100 g
Tak/Nie
500 porcji
………..
(1 porcja)

         Napoje
12
woda lub kompot – minimum 200 ml na osobę

500 porcji
………..
(1 porcja)


*) Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie, zgodnie z podanymi instrukcjami,  pozycji  określonych w kolumnie 3 („Pozycja menu oferowana”)  lub udzielenie odpowiedzi  „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.


2. Zobowiązujemy się wykonać usługę cateringową dla uczestników szkoleń organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach Projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM” - zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1 Formularza ofertowego.


3.   Gwarantujemy wykonanie usługi cateringowej na najwyższym poziomie i potwierdzamy, 
      że:
1) dostarczone produkty żywnościowe będą świeże, posiłki będą przyrządzone tego samego dnia co świadczenie usług cateringowych, waga porcji odpowiadać będzie ogólnie przyjętym normom obowiązującym w tym zakresie, dania i napoje gorące będą posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania, a liczba zaoferowanych potraw będzie zabezpieczona proporcjonalnie do liczby uczestników konferencji, zgodnie z doświadczeniem Wykonawcy;
    2) kolejność i czas serwowania poszczególnych dań (przekąski, dania gorące, kawa, herbata) nastąpi dokładnie ze wskazaniami Zamawiającego w tym zakresie, przekazanymi nie później niż na 2 dni przed terminem wykonania usługi;
    3) zastawa będzie czysta, nieuszkodzona (nie wyszczerbiona itp.) i wysterylizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4)   posiłki będą podawane na  zastawie  porcelanowej.  Talerze, sztućce i zastawa 
do napojów (szklaneczki, kubeczki) mogą być plastikowe, jednorazowe z tworzywa 
      twardego;
 5)   bielizna gastronomiczna będzie czysta, nieuszkodzona i wysterylizowana, zgodnie      z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
       6) aranżacja stołów bufetowych, stolików koktajlowych oraz oferowanych potraw  będzie odpowiadać ogólnie przyjętym standardom;
 7)  obsługa (kelnerska, techniczna i managerska) będzie świadczona na właściwym      poziomie, zgodnie z zasadami sztuki obowiązującymi dla tego rodzaju usług;








4. Wykonawca zapewni:

2)     bufetowy sprzęt cateringowy, urządzenia grzewcze niezbędne do wykonania usługi, 
   zastawę i stosowną aranżację bufetów;
3)   dostarczenie obrusów, serwetek; 
4)     transport i obsługę  (Wykonawca dostarczy kosze na śmieci, sprzątnie pomieszczenia i wywiezie śmieci po zakończeniu uroczystości);

 
5.   Oświadczamy, że zaoferowana cena obejmuje wszystkie przewidywane koszty związane z  realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów SIWZ i wzoru umowy. 
6.    Akceptujemy 30-dniowy termin związania ofertą i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
7.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzorem przyszłej umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
8. Oświadczamy, że dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzają stan prawny firmy i są aktualne na dzień składania ofert.



9. Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania  za  pośrednictwem faksu lub poczty e-mail oraz przyjmujemy do wiadomości, że potwierdzeniem odbioru tej informacji będzie dowód transmisji danych z faksu lub potwierdzenie wysłania informacji pocztą elektroniczną.

10.  Razem z ofertą składamy następujące dokumenty:
1 ………………………………………………………….str…………..
.. ………………………………………………………….str…………..                     

........................................, dnia ........................
................................................................
(podpis i pieczęć uprawnionego/nych
 przedstawicieli Wykonawcy)

