
 

Warszawa, 8.07.2019 r. 

 
 

Mały Inżynier Ewa Bednarek 
ul. Zagrodnicza 8a 
61-654 Poznań 
 

ROZEZNANIE RYNKU CATERING 
 
 

Mały Inżynier Ewa Bednarek, kierując się zapisami  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi cateringowej w ramach projektu w ramach 
projektu "Akademia sukcesu w Gminach Stromiec i Promna ",  nr RPMA.10.01.01-14-7317/16 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży„ Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 

I. Specyfikacja zamówienia: 

1. Okres realizacji zlecenia: 22.07.2019 r. – 31.08.2019 r. 

2. Odbiorcami cateringu  będą uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Stromiec i Gminy Promna. 

3. Kod CPV:  55.52.00.00-1 - Usługi cateringowe dostarczania posiłków. 

4. Biuro Projektu: ul. Kulczyńskiego 8a, 02-777 Warszawa  
5. Opis usługi: 

a) Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie dwudaniowych obiadów na półkolonie w okresie wakacji 

dla dzieci – szacowana liczba posiłków: 870, jednorazowo planowane jest dostarczenie min. 12 posiłków. 

Wykonawca zapewni: 

 dostarczenie ciepłych posiłków w naczyniach jednorazowych z kompletem sztućców pod wskazany adres i we 

wskazanym terminie zgodnie z harmonogramem realizacji w szkole, przekazanym wykonawcy na min. 4 dni 

przed rozpoczęciem realizacji zamówienia; 

 przez dwudaniowy obiad rozumie się zapewnienie zupy min. 150 ml, drugiego dania, napoju oraz podwieczorku 

(np. w formie jogurtu lub mleka z płatkami, kanapki czy innej przekąski) 

 posiłki dostosowane do wymagań uczestników projektu w przypadku występowania wykluczeń, nietolerancji 

pokarmowych (zapotrzebowanie na niestandardowe posiłki będzie zgłaszane razem z harmonogramem); 

 posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku. 

6. Miejsce realizacji: 

Szkoły podstawowe na terenie Gminy Stromiec i Gminy Promna, województwo mazowieckie. 

7. Niniejsze rozeznanie nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm).  

8. Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w rozdziale 6.2 Ocena kwalifikowalności wydatku, pkt.4 
dokumentu Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 
19.07.2017). 
 

Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na realizację usługi zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1 do dnia 12.07.2019 r. 

 
 
  



 

Miejscowość ………………………….…………. , dn. ………………………………………….  
 
 
 

Mały Inżynier Ewa Bednarek 
ul. Zagrodnicza 8a 
61-654 Poznań 

 
 
 

OFERTA 
 

Niniejszym przedstawiamy ofertę cenową na realizację usług cateringowych  w ramach projektu „Akademia 
sukcesu w Gminach Stromiec i Promna” nr RPMA.10.01.01-14-7317/16 

 
 

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą 

Nazwa oferenta  

Adres oferenta  

NIP  

REGON  

Adres do korespondencji 
(jeżeli inny niż adres siedziby) 

 

Osoba kontaktowa  

Numer telefonu  

Adres email  

Lp. Przedmiot oferty Oferowana cena  jednostkowa w zł brutto 

1. 
Przygotowanie i dostarczenie posiłków na półkolonie w 

okresie wakacji dla dzieci – obiad dwudaniowy, 1 szt. 
 

 
 
 
 
 
 

pieczęć firmy  podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

 
 
 
 
 
 

 


