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ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 10.09.2018 

Rozeznanie rynku na przygotowanie i dostawę wyżywienia zwanego dalej „catering” dla 

uczestników szkoleń podczas  realizacji projektu "Medyk początkiem twojej kariery zawodowej"    

 Usługa cateringowa rozumiana jest jako dostawa 2 daniowego posiłku, serwisu kawy, herbaty, 
wody/napojów, ciasteczek deserowych, dodatków (cytryna, cukier); w tym serwis i obsługa podczas 
przerwy kawowej. Przerwa kawowa rozumiana jest jako dostawa serwisu kawy, herbaty, 
wody/napojów, ciasteczek deserowych, dodatków (cytryna, cukier); w tym serwis i obsługa po 
podczas przerwy kawowe 

Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na przygotowaniu oraz dostarczeniu do 
wskazanej sali szkoleniowej na terenie Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi 
w Olsztynie  dla uczestników szkoleń dla  grup liczących od 6 do 30 osób, tj.  1012 posiłków.  

 Świadczenie przerwy kawowej polegać ma na przygotowaniu we wskazanej sali 
szkoleniowej na terenie Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie  dla 6 
uczestników szkoleń przez 5 dni przerwy kawowej, z zachowaniem jakości i warunków 
usługi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

 Szkolenia będą odbywały się we wszystkie dni tygodnia (łącznie z niedzielami). 

 Usługa cateringowa musi odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego.  

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia.  

 Wykonanie usługi cateringowej w terminie od 22.09.2018r. do 30.06.2020r.  

Okres dostawy: według harmonogramu szkolenia – (harmonogram orientacyjny; może ulegać 
zmianom; zamawiający poinformuje o terminach szkoleń wykonawcę z odpowiednim 
wyprzedzeniem). Adres dostawy: Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie   

Osoba do kontaktu: Dorota Samociuk tel./fax 089/ 527-44-62 wew.31 

                                               e-mail: d.samociuk@medyk.olsztyn.pl 

Ofertę pisemną zawierającą cenę cateringu na 1 osobę z uwzględnieniem powyższych 
wymagań podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć 
(przesłać mailem ) na adres szkoły z podaniem ceny jednostkowej brutto w terminie do 
18.09.2018r. Szkoła oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie 
charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem 
cenowym. 
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Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i 
jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i 
zawarcia umowy z wybranym oferentem. 

 Z poważaniem 

Dorota Samociuk 

 


