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Jelenia Góra, dnia 09.12.2010 r.

OGŁOSZENIE
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia
Góra, posiadające numer identyfikacyjny NIP 611-18-63-368, REGON 231083620,
realizujące w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Projekt pn.: „Ożywienie tradycji szklarstwa dla
rozwoju turystyki”
zaprasza do złożenia oferty cenowej na catering podczas Konferencji pn. „Produkcja szkła
na polsko-czeskim pograniczu – stan obecny i perspektywy jej rozwoju w związku z
rozwojem turystyki”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringu podczas w/w Konferencji.
2. W ramach cateringu Wykonawca obowiązany jest zapewnić:
– ciepłe i zimne napoje (kawa, herbata, soki),
– jedno danie gorące (zupa lub II danie),
– przekąski (sałatki, kanapki),
– pełną obsługę tj. własne zaplecze techniczne i osobowe oraz transport.
3. Liczba uczestników Konferencji: 40 osób.
4. Czas trwania konferencji: od godz. 1100 do godz. 1600
5. Podczas Konferencji przewidziana jest przerwa, w ramach której podany zostanie
lunch – od godz. 1400 do godz. 1430.
II. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy
realizacji zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia (brutto),
wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych
polskich.
III. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin realizacji: 15.12.2010 r.
Miejsce realizacji: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia
Góra.

IV. Kryterium oceny ofert: najniższa cena
V. Oferty należy składać: w formie pisemnej w siedzibie Muzeum Karkonoskiego,
58-500 Jelenia Góra ul. Matejki 28 – sekretariat, lub przesłać faksem na nr 75 75 234 65
albo na adres e-mail: muzeumjg@pbox.pl w terminie do dnia 13.12.2010 r.
Informację o wybranej przez Nas ofercie zamieścimy na naszej stronie internetowej
www.muzeumkarkonoskie.pl
VI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia należy złożyć w formie pisemnej.
Ponadto Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty szczegółowe menu.
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