CE
Grupa
Orlen
zaprasza
płockie
restauracje
do
złożenia
ofert
cenowych.
Posiłek wigilijny z dowozem
[OGŁOSZENIE]
Centrum Edukacji Grupa Orlen zaprasza płockie firmy
cateringowe oraz restauracje do złożenia oferty cenowej na
przygotowanie posiłku wigilijnego z dowozem do miejsca
zamieszkania na terenie Płocka według poniższych kryteriów:
1. Przygotowanie posiłku wigilijnego według menu:
– Opłatek 1 opakowanie.
– Barszcz czerwony 250 ml z pasztecikami 2 sztuki.
– Ryba smażona 90 gramów.
– Pierogi z kapustą i grzybami 10 sztuk 300 gramów.
– Kapusta wigilijna 250 gramów.
– Ryba po grecku 250 gramów.
– Sałatka jarzynowa 250 gramów.
– Śledź w oleju lub śmietanie 120 gramów.
– Makowiec 200 gramów.
– Sernik 200 gramów.
– Schab pieczony ze śliwką 300 gramów.
– Pasztet 300 gramów.
– Karkówka w sosie 300g (2 plastry po 150 gramów).
2. Proszę o przygotowanie propozycji cenowej z informacją
dotyczącą fakturowania i wysokości stawki VAT (FV 8% usługa
cateringowa/ FV usługa gastronomiczna).
3. Każde danie powinno być zapakowane próżniowo (prosimy o
informację o dysponowanymi przez Państwa pojemnikami).
4. Wymagane jest oznaczenie każdego opakowania (data
przydatności do spożycia, skład, alergeny).
5. Oferta cenowa powinna zawierać: koszt przygotowania

posiłków, opakowanie, dowóz we wskazane przez Centrum
Edukacji miejsca w obrębie miasta Płocka. Całość będzie
pakowana w torby papierowe przekazane Państwu przez Centrum
Edukacji.
6. Dowóz pakietów wigilijnych powinien nastąpić: 23 grudnia
(od 8.00 do godz. 18.00) oraz 24 grudnia (od 8.00 do godz.
14.00). Proszę określić, w jakich godzinach możecie Państwo
dowozić.
7. Dowóz – to dostarczenie pakietu pod drzwi mieszkania w
bloku lub domku.
8. Prosimy o informację ile posiłków jesteście Państwo w
stanie przygotować i dowieźć, zgodnie z wytycznymi
zamieszczonymi powyżej.
9. Posiłki muszą być dostarczane z zachowaniem wszelkich
zasad epidemicznych – rękawiczki jednorazowe, maseczka
jednorazowa, przyłbica. Kurier otrzyma do założenia na
odzież wierzchnią koszulkę z logo akcji.
W
przypadku
pytań
prosimy
o
kontakt
agnieszka.topa@centrumedukacji.pl
agnieszka.kwiatkowska@centrumedukacji.pl

mailowy:
lub

Oferty
prosimy
przesłać
na
adres
mailowy
agnieszka.topa@centrumedukacji.pl wraz z KRS / wpis do EDG
do dnia 24 listopada 2020, do godziny 12.00.
Ofertę może złożyć jedynie firma świadcząca usługi
bezpośrednio. Oferty firm pośredniczących nie będą brane pod
uwagę. Centrum Edukacji zastrzega sobie prawo do dowolnego
wyboru oferentów lub nierozstrzygnięcia postępowania bez
podania przyczyny.
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