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Zapytanie o cenę 
 

dotyczące przygotowywania i dostarczania ciepłych posiłków  
na szkolenie zawodowe dla V grupy Uczestników projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,  

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw  
(poz. budż. 4.1.1 Zad. 3, pkt. 10) 

 
niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną  

w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL” z dn. 15 grudnia 2011r. 
 
 

1. Zamawiający: 
CONSULTOR Sp. z o.o. 
20-325 Lublin, ul. Dr. Męczenników Majdanka 74 
tel. 081 745 41 91, fax. 081 745 41 92 
mail: info@consultor.pl 
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000197311 
NIP 712-01-62-803, REGON 430327923 
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł 
 
2. Przedmiot zamówienia wraz z opisem: 

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostawa ciepłych posiłków (danie obiadowe) na szkolenie zawodowe 
dla V grupy Uczestników projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój” w Kielcach w terminie: 29.02.2012 – 
27.03.2012. 
 
Wykonawca (dostawca posiłków) zobowiązany będzie zapewnić różnorodność posiłków (dania nie mogą się powtarzać 
częściej niż co 10 dni). Ciepłe posiłki powinny być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej jak i estetyki. 
Jednorazowa dostawa dotyczyła będzie grupy 15-osobowej. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie 
szczegółowego harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania,  
z uwzględnieniem miejsca dostawy, terminów oraz godzin. Zaplanowana liczba ciepłych posiłków może ulec zmianie, 
ze względu na możliwe nieobecności uczestników szkolenia zawodowego. W przypadku zmiany liczby ciepłych posiłków 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej 2 godziny przed planowaną dostawą. 
Cena brutto jednego ciepłego posiłku powinna uwzględniać jego przygotowanie, opakowanie termiczne z kompletem 
jednorazowych sztućców i serwetek oraz dostawę do miejsca odbywania się zajęć. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
za faktycznie przygotowane i dostarczone ciepłe posiłki.  
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  

a) spełniają wymagania sanitarne konieczne do zapewnienia higieny przy prowadzeniu działalności 
gastronomicznej 

b) posiadają uprawnienia do wykonywania usług gastronomicznych 
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Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania o cenę 
 
3. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
15894200-3         Posiłki gotowe 
 
4. Termin wykonania zamówienia 
Ciepłe posiłki będą dostarczane w terminie: 29.02.2012 – 27.03.2012 na godz. 12.30 (weekend) lub 16:30 (dni 
powszednie). Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu 
postępowania. 
 
5. Kryteria oceny ofert 
Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: 
Cena brutto za jeden ciepły posiłek, uwzględniająca jego przygotowanie, opakowanie termiczne z kompletem 
jednorazowych sztućców i serwetek oraz dostawę do miejsca odbywania się zajęć - 100 % (100 pkt). 
 
6. Opis sposobu przygotowania ofert 
W odpowiedzi na zamówienie: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 
2) Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania 

o cenę. 
3) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. 
4) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
5) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

 
7. Forma, miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres: 
Consultor Sp. z o.o. 
25-318 Kielce, ul. Sandomierska 89 p. 8, 10 
lub wysłać mailem na adres: info@consultor.pl do dnia 22.02.2012 roku do godziny 15.00 
Oferta winna być opisana w następujący sposób: „Oferta składana w odpowiedzi na Zapytanie o cenę dotyczące 
przygotowywania i dostarczania ciepłych posiłków na szkolenie zawodowe dla V grupy Uczestników 
projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój”, znak sprawy: 09/RR/W/SSNTR/Kielce/2012” 
 
8. Osoba do kontaktów: 

Katarzyna Perdzyńska - Zarzeczny, tel. 41 341-53-25,  

 
Wykaz załączników: 
1. Formularz oferty. 
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Załącznik Nr 1 
 

Formularz Oferty 
 

Nazwa Wykonawcy 
 

 

Siedziba Wykonawcy  
 

 

Adres do korespondencji 
 

 

Numer telefonu / faxu 
 

 

Adres e-mail 
 

 

NIP 
 

 

REGON 
 

 

 

Oferta składana w odpowiedzi na Zapytanie o cenę dotyczące przygotowywania i dostarczania ciepłych 
posiłków na szkolenie zawodowe dla V grupy Uczestników projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój”, 
znak sprawy: 09/RR/W/SSNTR/Kielce/2012, skierowana do Zamawiającego: 

CONSULTOR Sp. z o.o. 
20-325 Lublin, ul. Dr. Męczenników Majdanka 74 
tel. 081 745 41 91, fax. 081 745 41 92 
e-mail: info@consultor.pl 
 
Nawiązując do Zapytania o cenę przygotowywania i dostarczania ciepłych posiłków na szkolenie zawodowe dla V 
grupy Uczestników projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój” składamy niniejszą ofertę: 
 
Cena brutto za jeden ciepły posiłek, uwzględniająca jego przygotowanie, opakowanie termiczne z kompletem 

jednorazowych sztućców i serwetek oraz dostawę do miejsca odbywania się zajęć: ………………………………….……… złotych, 

(słownie: …….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………………….) 

 
Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami z opisu przedmiotu zamówienia, w terminie od 
dnia 29.02.2012 do dnia 27.03.2012 r. 
W przypadku wyboru naszej oferty oraz podpisania umowy zobowiązania finansowe Zamawiającego proszę kierować 
na nasz nr konta bankowego ………………………………………………………………………………………. w terminie 30 dni, po przedłożeniu 
faktury VAT / rachunku, nie wcześniej niż w ciągu 7 dni po otrzymaniu środków od instytucji finansującej projekt. 
 
 

 
 

………………………………………..…………………  ……………………………….……………………… 
miejscowość, data  czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy 

 


