Projekt systemowy "Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów" współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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W związku z realizacją projektu pn. 
„Aktywizacja społeczno zawodowa  bezrobotnych w gminie Ożarów”  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej. 
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.
Ośrodek Pomocy Społeczne w Ożarowie

Zaprasza do składania ofert na 
obsługę cateringową spotkania, które odbędzie się 
22 kwietnia 2013 r. w godz od 11.00 do 14.00
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania wstępnych ofert na obsługę cateringową spotkania, które odbędzie się 22 kwietnia 2013r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ożarowie przy ul. L. Mazurkiewicza 25. W spotkaniu weźmie udział maksymalnie 30 osób. Oferty prosimy składać do 15 kwietnia 2013 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie ul. Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów, w wersji elektronicznej na adres ops_ozarow_sr@go2.pl bądź fax. (015) 8610-368.

Zakres usługi obejmuje zapewnienie:
1. wyżywienie w formie szwedzkiego stołu dla maksymalnie 30 osób, w tym:
	kanapki dekorowane, ciasta, owoce,

świeżo parzona kawa, herbata, cytryna plasterkowana oraz cukier i śmietanka do kawy, woda mineralna gazowana i niegazowana, 2 smaki soków owocowych 0,3 l na osobę,

2.  zapewnienie nakrycia stołów - obrusy, zastawa.

W ofercie prosimy o podanie łącznego kosztu realizacji zamówienia brutto wraz z przeliczeniem kosztu brutto przypadającego na jedną osobę. Prosimy również  o podanie przykładowego menu.

Menu oraz szczegółowe informacje zostaną ustalone z Zamawiającym na podstawie propozycji przedstawionych przez Wykonawcę.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Więcej informacji można uzyskać codziennie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00: 
- w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie przy ul. L. Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów, 
- tel. (015) 8610-368,  
- e-mail: ops_ozarow_sr@go2.pl.

