
 

 

 

 

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

przeprowadzone w ramach projektu 

„Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających 

zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy - subregion 

olsztyński”  

nr 1/2017/IBiES z dnia 30.06.2017 

 
W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach 

planowanego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawców świadczących usługę 

cateringową w ramach projektu „Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych 

zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy - subregion 

olsztyński" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, zwracam się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji ww. 

usługi. 

 
 

Przy szacowaniu kosztu proszę uwzględnić informacje zawarte poniżej. 
 

1. Zamawiający: 
Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej; ul. Tracka 5; 10-364 Olsztyn 

 
2. Przedmiot zamówienia: 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 
dotyczące :  

- Organizację serwisu kawowego (sporządzenie, obsługa, dowóz): - obejmuje min. kawę, 
herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski  typu paluszki 
lub kruche ciastka, 
- stawka obejmuje m.in. koszt dowozu, opakowania i obsługi; 
 
Zakres usługi w szczególności  obejmuje: 
 
Część I. Przerwa kawowa dla uczestników  
 
Usługa realizowana będzie w następujący sposób: 

1) Usługa polegająca na organizacji przerw kawowych podczas białych niedziel i 

spotkań edukacyjno – informacyjnych powyżej 4 godz. w subregionie olsztyńskim; 
2) Średnia liczba osób uczestniczących w 1 spotkaniu wynosi 100 osób; 

3) Termin realizacji usługi 01.09.2017 rok – 30.05.2020 rok; 



 

 

 

Miejsce realizacji usługi: województwo warmińsko – mazurskie subregion Olsztyński                                    
(z powiatów: grodzki, Olsztyn, olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, 
szczycieński) 

4) Przerwa kawowa składać się ma z gorących napojów (kawa, herbata, czarna, herbaty 

smakowe), z dodatkami: mleko/śmietanka, cukier, wody mineralnej, soków oraz ciast, ciastek 

oraz słonych przekąsek. 

5) Harmonogram przerw kawowych podporządkowany będzie pod wymagania 
Zamawiającego. 

 
3. Zasady świadczenia usług: 

 
1) Wykonawca zapewni, aby w trakcie przerw kawowych uczestnicy warsztatów mieli 

zapewniony ciągły dostęp do napojów gorących i zimnych, a także wszystkich podawanych 

przekąsek w ramach przewidzianych ilości oraz gramatur. 
2) Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przygotowywać, dowozić i podawać przygotowane posiłki w terminie i w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu. 

b)  dostarczać posiłki nie wcześniej niż na godzinę przed rozpoczęciem spotkania, 

najpóźniej na 30 minut przed zaplanowaną godziną ich serwowania; 
c) estetycznie podawać posiłki; 

d) zapewnić liczbę pracowników zapewniającą sprawną obsługę warsztatów;  

e) zapewnić we własnym zakresie niezbędne do wykonania usługi wyposażanie, 

w tym w szczególności: urządzenia grzewcze, termosy, podgrzewacze wody, 

naczynia szklane i ceramiczne/porcelanowe, metalowe sztućce oraz 

papierowe serwetki, w ilości uwzględniającej potrzeby przewidywanej liczby 

uczestników szkolenia 
f) niedopuszczalne jest stosowanie naczyń i sztućców jednorazowego użytku; 

g) świadczyć usługę wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości 
produktów spożywczych; 

h) przygotowywać posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. 

zm.); 

i) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP i p.poż. oraz 

wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie świadczenia usługi; 

j) dbać o czystość w trakcie i w miejscu świadczenia usługi, a także po zakończeniu 

usługi uprzątnąć pomieszczenia ze śmieci i resztek jedzenia. 

3) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 
 
 
 



 

 

 

 
4. Informacje dodatkowe: 

 
Prosimy o oszacowanie kosztów brutto/netto świadczenia usługi cateringowej                                                 

i przedstawienie wartości w załączniku nr 1. Cena jednostkowa brutto i netto powinna 

zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 
Prosimy o przesłanie wyceny na adres e-mail: m.chojnowska@fundacja-ibies.org w terminie do 
dnia 03.07.2017 r. do godz. 15.00. 

 
 

Przedstawione zapytanie o cenę nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Postępowanie prowadzone jest w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie 

konkurencyjności, czy procedurze rozeznania rynku.



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

OFERTA 

ZŁOŻONA W ODPOWIEDZI NA SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

nr 1/2017/IBIES z dnia 30.06.2017r 
 
 
 

 
1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa Osoby/Firmy:  

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:  

Adres:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  
 

2. Wartość szacunkowa: 

 

Wyszczególnienie Cena jednostkowa netto bez VAT Cena jednostkowa brutto 

Usługa cateringowa (kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, 
cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski  typu paluszki lub 
kruche ciastka 

  

 

* Cena jednostkowa brutto i netto powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………. 

podpis 


