Warszawa, 15.03.2018 r.

Fundacja Świat na Tak
Al. J. Ch. Szucha 27,
00-580 Warszawa

Rozeznanie cenowe
Fundacja „Świat na tak” zamierza zamówić usługę zapewnienia cateringu na potrzeby
seminariów informacyjno -wdrożeniowych z symulacją dla beneficjentów projektu w ramach
projektu pt. „Akademia Kompetencji dla uczniów szkół gimnazjalnych ZIT WOF” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o szacunkową wycenę ww. usługi:
1. Cele i kontekst zamówienia:
W ramach projektu pt.: „Akademia kompetencji dla uczniów szkół gimnazjalnych w ZIT WOF”
zostaną przeprowadzone seminaria, warsztaty oraz szkolenia dla pracowników szkół
uczestniczących w projekcie. Na potrzeby szkoleń niezbędny zapewnienie wyżywienia (w formie
obiadu i bufetu kawowego) podczas seminariów informacyjno-wdrożeniowych.
2. Szczegółowy opis realizacji zamówienia:
Przygotowanie i dostawa posiłków :
- Obsługa cateringowa seminarium informacyjno–wdrożeniowego z symulacją wdrożeniową dla
maksymalnie 165 osób
- zapewnienie cateringu w formie przerwy kawowej (kawa, herbata, woda gazowana i
niegazowana, soki, cukier, mleko, cytryna, ciastka) oraz obiadu (zupa i drugie danie) podczas
seminariów
- liczba posiłków: maksymalnie 165 obiadów i 165 przerw kawowych zapewnionych w trakcie
seminariów prowadzonych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki, na terenie gminy
Piaseczno i w Warszawie. Uczestnicy będą podzieleni na 9 grup maksymalnie 18-19 osobowych.
- przewidywany czas realizacji zamówienia: od marca do czerwca 2018 r., dostarczanie posiłków
zgodnie z harmonogramem spotkań udostępnionym przez Zamawiającego
3. Wymagania ilościowe:
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4. Pozostałe wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej
zrealizowanie wszystkich zadań – Protokołu odbioru częściowego na podstawie którego zostanie
zapłacona faktura.
Zamawiający dostarczy wszystkie niezbędne wzory dokumentów potrzebne do realizacji spotkań
szkoleniowych.
Informacji w sprawie zamówienia udziela Katarzyna Smolińska - tel. 22 629 35 75, e-mail:
k.smolinska@swiatnatak.pl
Wycenę kosztów usługi prosimy przesłać w formie elektronicznej do dnia 20.03.2018 r. Do godz.
14.00 na adres mailowy: k.smolinska@swiatnatak.pl . W temacie wiadomości prosimy wpisać
„Rozeznanie cenowe: sale szkoleniowe oraz catering”
Niniejsza prośba o wycenę nie stanowi oferty w myśl art. 66 KC, jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem,
Katarzyna Smolińska
Fundacja „Świat na Tak”

