
 
PROJEKT 

Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą 
ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów 

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Związek Miast Polskich  
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

 
Grupa Wymiany Doświadczeń 

powiatowa 

I spotkanie 
 

 

Zamawiający               Poznań, 21 czerwca 2016 roku 
Związek Miast Polskich 
ul. Robocza 42 
61-517 Poznań 
 
Adres do korespondencji 
Związek Miast Polskich 
ul. Robocza 42 
61-517 Poznań 
e-mail: rafal.rudka@zmp.poznan.pl  
 

Uzupełnienie do Zapytania o cenę 
w trybie rozeznania rynku w rozumieniu wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 
 

W ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą 

ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej projektem. 

 

UWAGA: 

Z powodu braku zamieszczenia w Zapytaniu ofertowym miejsca realizacji zamówienia dokonujemy 

niezbędnej korekty. Pozostała treść Zapytania pozostaje bez zmian. Skorygowana treść Zapytania o 

cenę (uwzględniająca ww. brak) zamieszczona została poniżej. 

  
Zapytanie o cenę 

w trybie rozeznania rynku w rozumieniu wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 

 
Przedmiot zamówienia: 
Realizacja obsługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i wydaniu kolacji oraz zakwaterowaniu 
osób zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi określonymi poniżej. 
 
Szczegółowe wytyczne dotyczące zamówienia:  
Określenie kosztów wyżywienia: 

1) 7 lipca 2016 r. o godzinie 19:00: kolacja dwudaniowa z daniami mięsnymi, napojami 
(woda/kawa/herbata) i deserem 

Określenie kosztów zakwaterowania w terminie z 7 na 8 lipca 2016 r. dla: 
1) ok. 26 osób w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych do jednoosobowego 

wykorzystania ze śniadaniem. 
 
Miejsce realizacji zadania: 
Bochnia lub okolice (do 5 km od granic miasta). 
 
 
 



Okres realizacji zadania:  
Realizacja zamówienia nastąpi w dniach 7-8 lipca 2016 r. 
 
Kryteria oceny ofert:  
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 
 
Maksymalna kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia wynosi: 35 zł 
brutto od osoby za kolację oraz 230 zł brutto za pokój. Zamawiający nie pokrywa ewentualnych 
dodatkowych kosztów mogących powstać przy realizacji zlecenia. Oferta powinna obejmować całość 
zamówienia. 
 
Uwaga: 
Szacowana liczba osób korzystających z wyżywienia i noclegu to ok. 26 osób, z tym, że ostateczna 
liczba osób zostanie potwierdzona na 3 dni przed planowanym terminem pobytu w związku z czym 
Zamawiający ma prawo do bez kosztowego obniżenia wielkości zamówienia, zgodnie z cenami 
jednostkowymi wskazanymi w ofercie.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich elementów wymaganych do prawidłowej 
realizacji usług. 
 
Wszelkich informacji w sprawie niniejszego zapytania udziela: Rafał Rudka tel. 696 099 882 e-mail: 
rafal.rudka@zmp.poznan.pl 
 
Nieprzekraczalny termin złożenia odpowiedzi na zapytanie na załączonym formularzu ofertowym: 
28 czerwca 2016 r. do godziny 12:00 e-mailem na adres: rafal.rudka@zmp.poznan.pl  
Data zlecenia usługi: 29 czerwca 2015 r.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składnia ofert oraz daty podpisania umowy 
jeżeli w terminie do 28 czerwca 2016 r. do godz. 12:00  nie otrzyma 3 ofert cenowych od różnych 
wykonawców.  
 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za usługę w terminie 14 dni od daty przedłożenia poprawnie 
wystawionej faktury. 
 

Załączniki: 
1. Formularz oferty 


