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Nysa, dn. 01.12.2015r. 
 
 
Nyskie Księstwo Jezior i Gór 
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa 
Tel/fax. 77/4080588. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

na obsługę i przygotowanie cateringu dla 100 członków Nyskiego Księstwa Jezior i Gór podczas 
Walnego Zebrania Członków w dniu 14 grudnia 2015r. w Nysie. 
 
 
I. ZAMAWIAJACY 
Nyskie Księstwo Jezior i Gór, ul. Kolejowa 15, NIP 7532310609, REGON 160097521, tel./fax. 
77/4080588, e-mail: stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl, www.nyskieksiestwo.turystyka.net.  
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia: 
- zupa rybna z karpia 300g/porcję       50 porcji 
- galantynki z pstrąga z musem pomidorowym 150g/porcję    30 porcji 
- klopsiki z karpia w sosie śmietanowym 150+200g/porcję    50 porcji 
- pstrąg w galarecie koperkowej  200g/porcję      30 porcji 
- gołąbki z kapusty włoskiej z karpiem i ryżem w sosie kurkowym 250+100g/porcję 30 porcji 
- pierożki z pstrąga ze szpinakiem 300g/porcję      40 porcji  
- karp w cieście francuskim - paszteciki 220g/porcję     30 porcji 
- szaszłyki z karpia z warzywami 120g/porcję      30 porcji 
- mus z wędzonego pstrąga z kawiorem 100g/porcję     30 porcji 
- galantyna z karpia 100g/porcję       30 porcji 
- mus z wędzonego pstrąga 100g/porcję       30 porcji 
- terina z karpia ze szpinakiem 100g/porcję      30 porcji 
- pieczywo 150g/porcję         100 porcji 
- kawa, herbata  300g/porcję        100 porcji 
- soki i woda mineralna  400g/porcję       100 porcji 
 
- obsługa kuchni  3x 
- obsługa sali   2x 
- transport   1 
- zastawa stołowa  (porcelanowa), sztućce 
 
III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
14.12.2015r.  
Sala nr 11 Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie  
(RCTWITI) przy ul. Obrońców Tobruku 5.(w starym Dąbrowszczaku) 
 
IV. FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Oferta należy złożyć: 
- za pośrednictwem poczty lub kuriera – Nyskie Księstwo Jezior i Gór, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa. 
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- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl  
- osobiście do biura – Nyskie Księstwo Jezior i Gór, ul. Kolejowa 15, 48- 300 Nysa. 
(liczy się data wpływu do biura). 
 
Oferta powinna zawierać: 
- gramaturę jednej porcji 
- łączną kwotę brutto całego zamówienia. 
 
Termin składania oferty upływa w dniu 07.12.2015 o godzinie 1500. Zgłoszenia dokonywane po 
tym terminie nie będą rozpatrywane.  
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Zamawiającego. 
 
V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 
Kryterium najkorzystniejszej ceny 
 
VI. INFORMACJE DODATKOWE 
Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Oferenta. Złożenie oferty nie jest równoznaczne 
z dokonaniem zamówienia. 
 


