
 

     
 

 

Głogów, dn. 11.10.2017r.  

 
 Rozeznanie cenowe na dostawę cateringu dla uczestniczek szkoleń w ramach 

projektu „Kierunek->Praca” 
 

W związku z realizacją projektu „Kierunek->Praca” zwracamy się do Państwa z prośbą o wycenę  
zamówienia.  
 
ZAMAWIAJĄCY 
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara z siedzibą w Obornikach (64-600), ul. Ignacego  
Paderewskiego 4, NIP: 7871783724,  
Biuro Projektu: Plac Konstytucji 3 Maja 1, pok. 211 (II p. hotel Qubus), 67-200 Głogów. 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
CPV 55.52.00.00-1 - Usługi cateringowe dostarczania posiłków  
 
Przedmiotem rozeznania rynku jest realizacja usługi cateringowej/ serwis kawowy podczas  
prowadzonych szkoleń Pracownik ds. obsługi klienta z kursem komputerowym dla jednej grupy Uczest-
niczek biorących udział w projekcie „Kierunek->Praca”.  
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.01.02.01-02-0130/16.  
 
Szczegóły rozeznania: 
Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej na dostawę cateringu/serwisu 
kawowego dla max 12 uczestniczek szkolenia na terenie powiatu głogowskiego, m. Głogów. 
 
Wykonawca zapewni: 

1) Catering podczas każdego szkolenia, składającego się z: ciepłego posiłku obiadowego oraz 
wody kawy, herbaty. 

2) Naczynia jednorazowe tj. kubki, łyżeczki, talerzyki 
 
Można składać oferty częściowe. 
MIEJSCE REALIZACJI:  Głogów 
  
TERMIN REALIZACJI: szacunkowy termin realizacji usługi to 30 październik 2017 – 30 listopada 2017  
Dokładne terminy i określenie docelowej liczby godzin na wynajem sali będzie możliwe po zakończeniu 
procedury wyboru Wykonawcy usługi szkoleniowej.  
 

 



 

     
 

 

Informacja ma na celu oszacowanie ceny rynkowej wynajmu sali.  
 
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY 
Wykonawca powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego rozeznania  
rynku. Ofertę należy dostarczyć do dnia 18.10.2017r. osobiście lub przesłać na adres mailowy 
m.labyk@biuroprojektu.eu lub pocztą na adres:  

 
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara  
Biuro Projektu: Plac Konstytucji 3 Maja 1, pok. 211 (II p. hotel Qubus), 67-200 Głogów  
 
Dodatkowych informacji udziela:  
Martyna Łabyk 
e-mail: m.labyk@biuroprojektu.eu  

 
 
Załączniki:  
Formularz oferty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
 

 
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu zgodnym z rozeznaniem rynku na:  
Dostawę cateringu/serwisu kawowego dla uczestniczek szkolenia w projekcie „Kierunek-

>Praca” 

CPV 55.52.00.00-1 - Usługi cateringowe dostarczania posiłków  

 Projekt: „Kierunek->Praca”, nr POWR.01.02.01-02-0130/16 
 Szacunkowy termin realizacji zamówienia: 30.10.2017r. – 30.11.2017r. 

 
1. Nazwa (firma)1 oraz adres Wykonawcy: 

.................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

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

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

Numer rachunku bankowego:...................................................................................................................... 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia: 

 
Rodzaj zajęć 

Catering dla Uczestniczek szkolenia Pracownik ds. obsługi klienta  
z kursem komputerowym w Głogowie- 12 osób 

 
Cena jednostkowa 
brutto na 1  
Uczestniczkę 

 
 

 
Kwota: ………………………………………….....................................................…… 

Słownie: ……………………………..................................................………………… 

 

 

 

 

Miejscowość ............................, dnia ....................................  

 

                                                            
 


