
 
Pilotaż współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” 

                                                                                                                       Sejny, dnia  03.03.2014r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z realizacją projektu  „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji 

rynku pracy - pilotaż”, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji 

pomocy i integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach 

ul. Piłsudskiego 34 

16- 500 Sejny 

 

zwraca się z prośbą o przesłanie oferty dotyczącej następującej usługi: 

 
Wynajem sali w restauracji/gastronomii składającego ofertę w godzinach 9:00 – 17:00 wraz z podaniem 
obiadu (1 danie – zupa, 2 danie mięsne, ziemniaki, surówka, napój, deser) o dwóch godzinach: o godz. 
12:30 dla 7 osób i o godz. 16:30 dla 10 osób. 

 
 

Planowany termin: 06.03.2014r. w godzinach 9:00 – 17:00.  
 

Wymagania względem oferenta:  Spełnienie wymogów niezbędnych do prowadzenia działalności 
gastronomicznej. Sala dla 12 osób. 

 
Opis sposobu przygotowania oferty: Wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

 
Kryteria oceny ofert: Cena – 100%. 
 
 
Oferent byłby związany ofertą do czasu przesłania przez PCPR kolejnego zapytania ofertowego. 
 

 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

  

Oferty należy składać bezpośrednio lub przesłać listownie/mailowo do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, w terminie do 05.03.2014r. do godz. 11:00. 

 

 

 

 

 



 
Pilotaż współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” 

                                               

Załącznik nr 1 

OFERTA SKIEROWANA DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SEJNACH 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego: 

Obiad (1 danie – zupa, 2 danie mięsne, ziemniaki, surówka, napój, deser) + wynajem sali w 
restauracji/gastronomii składającego ofertę w godzinach 9:00 – 17:00 o dwóch godzinach: o godz. 12:30 
dla 7 osób i o godz. 16:30 dla 10 osób. 
 

w ramach projektu systemowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji 

rynku pracy - pilotaż”, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, składam następującą ofertę:   

 
 
 
Cena obiadu na osobę………………………………………………… 

 

Cena wynajęcia Sali za 8 godzin…………………………………….. 

 

Oferent: (Imię, nazwisko / firma, adres, telefon)……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

    ……………………………                           ………………………………… 

      Data                                        Podpis, pieczątka  


