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Lublin, dn. 12.08.2016r. 

 

 

Rozeznanie rynku  

na usługę przygotowania i dostarczenia obiadu oraz serwisu kawowego                                             

dla uczestników projektu „Czas na aktywizację” 

 

 
W związku z realizacją projektu „Czas na aktywizację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego  na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

 

I ZAMAWIAJĄCY:  

Fundacja ECO, ul. Medalionów 10/58, 20-486 Lublin 

 

II PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: 

Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest przygotowanie i dostarczenie obiadu oraz serwisu kawowego 

podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu „Czas na aktywizację”. Projekt współfinansowany jest ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, na 

podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, nr umowy: RPLU.09.01.00-06-

0099/15-00 

 

Dotyczy Zadania 2 – Szkolenie zawodowe „Instalator mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji 

odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW” 

 

Nazwa i kod CPV we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

55.32.10.00-6 Usługi przygotowywania posiłków 

55.52.12.00-0 Usługi dowożenia posiłków 

 

Opis przedmiotu: 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie obiadu oraz serwisu kawowego podczas 

szkoleń realizowanych w ramach szkolenia zawodowego "Instalator mikroinstalacji, małych instalacji                               

i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW"                  

w ramach projektu „Czas na aktywizację” w dni i godziny wskazane przez Zamawiającego i w miejscu 

świadczenia usług wynajmu sal szkoleniowych.  

2. Poczęstunek: 

 obiad: porcja mięsa, ziemniaki/frytki/kasza/ryż, surówka/warzywa 

 serwis kawowy składać się będzie z: kawa sypana, kawa rozpuszczalna, cukier, śmietanka do kawy 

10g, herbata, woda mineralna, ciasta suche, słone przekąski. Zapewnienie naczyń szklanych lub 

porcelanowych lub kubków jednorazowego użytku. Dodatkowo zapewnienie termosów z gorącą wodą 

lub czajników elektrycznych do ciągłej dyspozycji uczestników podczas szkolenia. Serwis kawowy 

powinien być przygotowany w odpowiedniej ilości w odniesieniu do liczby spotkań szkoleniowych tj. 

11 grup x 16 spotkań (10 uczestników/gr.). 

Dodatkowo: 

 Zapewnienie usług cateringowych dla uczestników w miejscu i w czasie przeprowadzenia szkolenia. 

 Catering dla każdego uczestnika szkolenia na każdy dzień kursu obejmuje: obiad oraz serwis kawowy. 

 Obiad dla każdej osoby powinien być ciepły, wyporcjowany, z kompletem sztućców jednorazowych                      

i serwetek. 

 Posiłki powinny być wysokiej jakości, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury, jak i estetyki. 

 

3. Wykonawca będzie świadczyć usługi przygotowania i dostarczania poczęstunku wyłącznie przy użyciu 

produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych oraz musi zapewnić różnorodność 

posiłków.  
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4. Miejscem świadczenia usługi będzie miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

5. Termin przygotowania i dostarczenia poczęstunku zostanie każdorazowo podany Wykonawcy nie później 

niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkań, przy czym zajęcia będą odbywać się od 

poniedziałku do piątku i/lub w weekendy. 

6. Świadczenie usług przygotowania i dostarczenia poczęstunku będzie odbywało się na podstawie 

harmonogramu przygotowanego przez Zamawiającego.  

7. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy, po przedstawieniu rachunku 

lub faktury VAT i pisemnym potwierdzeniem odbioru poczęstunku przez Uczestników Projektu.  

8. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w niniejszej ofercie nie ulegną podwyższeniu przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

 

 

III TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sierpień 2016 – sierpień 2017     

Miejsce realizacji: województwo lubelskie  

 

IV MAKSYMALNA PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA: 

OBIAD 

11 grup szkoleniowych x 10 Uczestników x 16 spotkań szkoleniowych  

Maksymalna liczba zestawów obiadowych ogółem: 1760 

 

SERWIS KAWOWY 

11 grup szkoleniowych x 16 spotkań szkoleniowych 

Maksymalna liczna serwisów kawowych: 176 serwisów  

 

USŁUGA OGÓŁEM  

11 grup szkoleniowych x 16 spotkań szkoleniowych, na które należy każdorazowo dostarczyć obiad dla 10 

Uczestników oraz serwis kawowy  

 

 

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Wykonawca powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Podpisany                          

i opatrzony pieczęcią FORMULARZ OFERTY prosimy składać do dnia 17.08.2016r. do godz. 11:00. 

Formularz oferty można: przesłać pocztą elektroniczną (scan) na adres e-mail: s.czarnecka@fundacjaeco.org.pl 

przesłać dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji lub przesłać pocztą na adres:  

 

Biuro Projektu 

Fundacja ECO 

ul. Medalionów 10/58 

20-486 Lublin 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Sylwia Czarnecka 

telefon 506-453-432, e-mail: s.czarnecka@fundacjaeco.org.pl 

 

 

 

 Załączniki 

1. Formularz oferty do rozeznania rynku  
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FORMULARZ OFERTY DO ROZEZNANIA RYNKU 

  

 

 

……………………………………… 

               pieczęć firmowa 

                                                                                      

                                                                                               Fundacja ECO 

     ul. Medalionów 10/58 

     20 - 486 Lublin 

 

 

 

dotyczy: ROZEZNANIA RYNKU na usługę przygotowania i dostarczenia obiadu oraz serwisu kawowego 

podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu „Czas na aktywizację”.  

 

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................. .................... 

Adres Wykonawcy: ............................................................................................................................. ..................... 

NIP: ........................................................................................................................................................................... 

REGON: ................................................................................................................................................................... 

Telefon: ..................................................................................................................................................................... 

Fax: ...........................................................................................................................................................................  

Adres e-mail: ............................................................................................................................................................ 

 

Oferuję realizację zamówienia za cenę brutto (cenę całkowitą i ostateczną uwzględniającą wszystkie 

składniki i inne należności budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji umowy) 

 

 

Nazwa usługi: 
Cena usługi brutto dla 1 Uczestnika / 1 spotkanie szkoleniowe 

 

Przygotowanie i dostarczenie obiadu 

oraz serwisu kawowego podczas 

szkoleń realizowanych w ramach 

projektu „Czas na aktywizację” 

 

 

…………………………………………………………zł brutto 

 

słownie:………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………..  

 

 

 

 

.......................................................          …………………………………………                                                                                                    

    (miejscowość i data)               (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 


