RAJSKI ZAKĄTEK: SZANSA NA LEPSZY START!

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach zaprasza do złożenia oferty cenowej dostawę
kanapek i drożdżówek w okresie sierpień 2018 - grudzień 2019.
1. Ilość: 15 szt. kanapek i 15 szt. drożdżówek w dni robocze (poniedziałek – piątek, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
2. Termin realizacji: sierpień 2018 – grudzień 2019.
3. Miejsce dostawy: Żory – Rój, os. Gwarków 22.
4. Kryterium wyboru: cena.
5. Wymagane minimalne parametry:
A) Kanapka składająca się z bułki (80 g) z masłem (80% zaw. tłuszczu) i:
- co najmniej jeden ze składników: ser (15 g), wędlina (20 g), jajko (15 g)
- co najmniej dwa warzywa, np.: sałata (5g), pomidor (15g), ogórek (15g), papryka (15g)
Kanapki pakowane pojedynczo w folię spożywczą.
B) Drożdżówki 100 g z nadzieniem (ser, mak, budyń, owoce itp.) – każdego dnia
tygodnia z innym nadzieniem.
Pakowane pojedynczo w folię spożywczą.
Cena powinna obejmować stawkę brutto pojedynczej kanapki i pojedynczej drożdżówki.
Można przesyłać oferty cząstkowe (np. tylko na kanapki lub tylko na drożdżówki)
Wzór oferty w załączeniu.
Kwota podana w ofercie nie może ulec zmianie. Płatność: nie częściej niż raz w tygodniu
na podstawie faktury.
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, ul.
Dolne Przedmieście 1 (sekretariat w Domu Kultury, parter) lub mailem na adres:
irena@mok.zory.pl w terminie: 8 sierpnia 2018 r., godz. 10:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru części oferty, odstąpienia od zamówienia
lub przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.
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Załącznik do zapytania ofertowego. Wzór oferty.
……………………………………………………………………..
Nazwa firmy

……………………………………………………………………..
Numer telefonu

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
Ul. Dolne Przedmieście 1
44-240 Żory

Dostawa kanapek i drożdżówek w okresie sierpień - grudzień 2018 - 2020.
1. Ilość: 15 szt. kanapek i 15 szt. drożdżówek w dni robocze (poniedziałek – piątek, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
2. Termin realizacji: sierpień 2018 – grudzień 2019.
3. Miejsce dostawy: Żory – Rój, os. Gwarków 22.
4. Kanapka zgodnie z zapytaniem
Cena 1 kanapki netto + obowiązujący podatek VAT………………………………
5. Drożdżówka zgodnie z zapytaniem.
Cena 1 drożdżówki netto + obowiązujący podatek VAT ………………………

Podpis oferenta:
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