
 
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  
 

Zapytanie 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. 
 
Przedmiot zamówienia: 
Realizacja obsługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do wskazanej sali 
budynku Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, wraz z rozłożeniem na 
stołach, poczęstunku zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi określonymi poniżej. 
 
Szczegółowe wytyczne dotyczące zamówienia:  
Określenie kosztów wyżywienia: 

1) 7 lipca 2016 r.: 
a. obiad dwudaniowy z daniami mięsnymi, napojami (woda/kawa/herbata) i deserem 
b. przerwa kawowa z uzupełnieniem popołudniowa, dostępna już przed rozpoczęciem 

konferencji, w postaci: kawa, herbata, zimne napoje i kruche ciasteczka 
2) 8 lipca 2016 r.: 

a. przerwa kawowa z uzupełnieniem przedpołudniowa, dostępna już przed rozpoczęciem 
konferencji, w postaci: kawa, herbata, zimne napoje i kruche ciasteczka 

b. obiad dwudaniowy z daniami mięsnymi, napojami (woda/kawa/herbata) i deserem 
 
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 50 zł brutto 
od osoby dziennie. Zamawiający nie pokrywa ewentualnych dodatkowych kosztów mogących powstać 
przy realizacji zlecenia, w tym kosztów transportu cateringu. Oferta powinna obejmować całość 
zamówienia. 



 
 
 
 
Uwaga: 
Szacowana liczba osób korzystających z wyżywienia to ok. 26 osób, z tym, że ostateczna liczba osób 
zostanie potwierdzona na 3 dni przed planowanym terminem konferencji 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 własnych naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych 
elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu 
 
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 


