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Dane przedsiębiorstwa/ Oferenta
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
ul. Dolna Panny Marii 56
20-010-Lublin
Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 8 sierpnia 2014 r. dotyczące realizacji na terenie województwa lubelskiego
świadczenia usługi organizacji sal szkoleniowych, w ramach projektu „Akademia kelnerska” (Kody ze słownika
CPV: UA01-3 Produkty spożywcze UA02-6 Napoje, 39221200-9 Zastawa stołowa, 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń
i produkty pokrewne, 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni) w województwie lubelskim, nr projektu
POKL.08.01.01-06-161/13, przedstawiamy naszą ofertę.
W ramach realizacji usługi zobowiązujemy się w szczególności do:
organizacji wyposażenia sali szkoleniowej dla 13 grup szkoleniowych w produkty i przyrządy do szkolenia które
obejmują:
PRODUKTY:
Homary -2 kg
Langusty i krewetki – po 2 opakowania
Raki -6 pudełek
Ślimaki – 6 pudełek
Ostrygi – 20 sztuk
Kawior- 6 puszek
Champagne –po 1 butelce: Nicolas Feuillatte Palmes d or vintage 1997 , Nicolas Feuillatte Rose Brut , Bollinger
Specjal Cuvee , Bollinger la Grande Anne Brut Gift 1999.
Wina białe - po 1 butelce: Gancia Prosecco , Pares Balta Cava , Casablanca Collection Cefiro Chardonnay ,
Ochagavia Silvestre Carmenere 2008 , Joseph Drouhin Laforet Pinot Noir , Viognier Reserve , gewurztraminer
Hugel , Villa Antinori Blanco.
Wina czerwone - po 1 butelce: Chateau Bonfort Montagne, Chateau Dauzac 2006, Chateau Lanessan, Chateau
Gaudin, Ogier Cuvee De La Reine Jeanne, Antinori Tignanello, Sassicaia, MC01Montecillo Crianza, Sherry
Osborne Pale Dry, Amarok.
Wody, Soki, Owoce : Wody: Perier , Vitel , Aqua - po 1,5l, Wody niegazowane: Cisowianka , Nałęczowianka,
Piwniczanka, Kropla Beskidu, Ustronianka, Jurajska, Kryniczanka, Muszyna, Staropolanka po 1,5l. , 12 Rodzajów
naturalnych soków po 3 litry: Pomarańcz , Grapefruit , Grenadina , Jabłko , Brzoskwinia , Żurawina , Banan ,
Mandarynka , Ananas , Multivitamina , Śliwka , Pomidor.
Owoce: Ananasy , Kokosy , winogron biały , winogron czerwony , Banany , Cytryny , Pomarańcze , Granaty ,
Mango , Lichi , Mięta.
Likiery Monin po 1 butelce: Likier Triple sec, blue curacao, bananowy, truskawkowy, cassis, malinowy, arbuzowy,
brzoskwiniowy, kawowy, zielone jabłko, poziomkowy.
Syropy Monin –po 1 butelce: syrop z limonki, granatu, brzoskwiniowy, ananasowy, gruszkowy, pomarańczowy,
maracuja, cytrynowy, żurawinowy, blue curacao, czarna porzeczka, zielona mięta, ogórkowy, cukrowy, migdałowy,
waniliowy, triple sec, biała czekolada)
Whiskey , Koniaki i inne - po 1 butelce: Grappa Moscato , Delamain Pale Dry XO Cognac , Armagnac Castarede ,
Veterano Sollera Brandy , Calvados , Grand Marnier , Ballantines , Gin Seagrams, Tequila Olmeca , Martel VS,
Sambuca , Metaxa , Rum Bacardi Superior ,Bacardi Oakheart, Jim Beam , Jack Daniels ,Chivas Regal , Grants
,Johnnie Walker Black, Wódka Gatunkowa Stołowa - Żubrówka Śliwowica , Starka , Campari ,Malibu ,Baileys
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,Martini Bianco , Martini Dry , Kahlua.
PRZYRZĄDY:
Widelec + szczypce do homarów – 4 komplety
Widelce do ostryg- 12 sztuk
Nóż do ostryg ze stali szlachetnej – 1 sztuka
Łopatka i łyżeczka do kawioru- 1 komplet.
W ramach organizacji wyposażenia zapewnimy: zakup wyżej wymienionych produktów oraz przyrządów a także
dostarczenie ich na 2 godziny przed rozpoczęciem szkolenia do miejsca realizacji wskazanego przez Zamawiającego.
Termin realizacji usługi: Szkolenia rozpoczną się od 28.08.2014 zakończą 31.03.2014.
Miejsce realizacji usługi: Szkolenia będą prowadzone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie
województwa lubelskiego
Akceptujemy możliwość zapłaty przez Zamawiającego za zrealizowaną usługę i płatność nastąpi po jej
zakończeniu.
Akceptujemy możliwość przesunięcia terminów realizacji poszczególnych szkoleń w projekcie.
Podpisując ofertę jednocześnie oświadczamy, że:
1) posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2) posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu
Zamawiającego
lub
osobami
wykonującymi
w
imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające
prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczamy, że jesteśmy gotowi zrealizować usługę.
Deklarujemy możliwość zrealizowania usługi w planowanym terminie od 28 sierpnia 2014 r. do 31-03-2014 dla 13
grup szkoleniowych.
Proponowana przez nas cena brutto za realizację usługi wynosi:
Cena za realizację usługi dla jednej grupy: ……………………………….. PLN
……………………………………………………………….……………….. (słownie)
Cena za realizację usługi dla wszystkich 13 grup: ……………………PLN
……………………………………………………………………………….. (słownie)

…………………………………………………
Miejsce i data

……………………………………………………
Pieczęć Przedsiębiorstwa/ Oferenta

……………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania
Przedsiębiorstwa/ Oferenta
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