Lublin, 8.11.2016
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
Armii Wojska Polskiego 5/7
20-078 Lublin
tel. 81 441 33 44, tel./fax 81 532 14 25
e-mail: biuro@fim.org.pl
www.fim.org.pl
Rozeznanie rynku nr 1/Aktywni/2016/C
Dotyczy rozeznania stawki cenowej
dotyczącego świadczenia usługi cateringowej na terenie Lublina
w czasie realizacji warsztatów grupowych w zakresie poradnictwa zawodowego oraz
szkolenia „Projektant aplikacji sieciowych i multimedialnych” w ramach projektu
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.
I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7
20-078 Lublin
NIP 712-308-96-56
REGON 060295371
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej
na terenie Lublina w czasie realizacji warsztatów grupowych w zakresie poradnictwa
zawodowego oraz szkolenia „Projektant aplikacji sieciowych i multimedialnych w ramach
projektu „Aktywni i skuteczni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1
Aktywizacja zawodowa.
Niniejsze zapytanie ma na celu weryfikację cen rynkowych.
Zakres zamówienia:
1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
- 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków.
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- 55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków.
- 55320000-9 - Usługi podawania posiłków.
2. Zamówienie obejmuje:
Świadczenie usług cateringowych na terenie Lublina obejmujących dostarczenie gorącego
dwudaniowego posiłku w czasie przerwy obiadowej oraz zapewnienie serwisu kawowego w
formie ciągłej z dowozem we wskazane miejsce i we wskazanym terminie zgodnie z
harmonogramem realizacji szkolenia i warsztatów.
3. Okres realizacji:
Usługa cateringowa będzie świadczona dla grupy Uczestników projektu liczącej
maksymalnie 15-osób w listopadzie i grudniu 2016r. z możliwością przesunięcia terminu
realizacji przez Zamawiającego do końca stycznia 2017r. w ramach:
a) Warsztatów grupowych w zakresie poradnictwa zawodowego:
Liczba osób: 15
Ilość dni zajęć – 3
- w każdym dniu zajęcia będą odbywały się przez 8 godzin warsztatowych (1 godzina =
45 minut) + 2 przerwy 15-minutowe i jedna 30-minutowa (obiadowa)
Ilość ciepłych posiłków– maksymalnie 45 (3 dni x maksymalnie 15 osób)
a) Szkolenia „Projektant aplikacji sieciowych i multimedialnych”
Liczba osób – 15
Ilość dni zajęć – 15
- w każdym dniu zajęcia będą odbywały się przez 8 godzin warsztatowych (1 godzina =
45 minut) + 2 przerwy 15-minutowe i jedna 30-minutowa (obiadowa)
Ilość ciepłych posiłków - maksymalnie 225 (15 dni szkoleniowych x maksymalnie 15 osób)
ŁĄCZNIE (pkt a i b) – maksymalnie 270 ciepłych posiłków
Wykonawca przygotuje i dowiezie obiady oraz serwis kawowy pod wskazany adres i we
wskazanym terminie zgodnie z harmonogramem realizacji warsztatów i szkolenia.
Zamawiający na tym etapie nie jest w stanie określić w jakie dni tygodnia będą odbywały się
zajęcia (możliwe są terminy od poniedziałku do niedzieli w godzinach pomiędzy 8.00-18.00).
Szczegółowy harmonogram wraz z miejscem realizacji warsztatów i szkolenia w Lublinie
zostanie przekazany Wykonawcy w późniejszym terminie.
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b) Szczegóły dotyczące zamówienia:
W ramach świadczonej usługi cateringowej Wykonawca zapewni:
-

-



-

obiad z dwóch dań (zupa, drugie danie, napój) podany w czasie przerwy obiadowej oraz
serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna (min. 0,5 l na osobę), mleko, cukier,
drobne słone i słodkie przekąski) dostępny przez cały dzień trwania zajęć.
w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania Wykonawca zapewni posiłki wegetariańskie lub
inne dostosowane do specjalnych potrzeb żywieniowych uczestników,
wysoką jakość usług w zakresie świadczonego cateringu tzn. obiady będą serwowane w
temperaturze gwarantującej satysfakcję konsumentów, serwis kawowy będzie świadczony w
ilości gwarantującej zaspokojenie potrzeb uczestnika
bezpieczeństwo sanitarne posiłków;
dowóz posiłków w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce;
zlecenie obejmuje przygotowanie w/w posiłków, obsługę oraz uprzątnięcie pozostałości;
szacowana łączna liczba posiłków i serwisów kawowych to maksymalnie 270 sztuk.
ilość posiłków do dostarczenia uzależniona będzie od frekwencji uczestników w danym dniu
zajęć warsztatowych.

3. Cena.
Uprzejmie prosimy o podanie ceny brutto za całodzienny serwis kawowy wraz z ciepłym
dwudaniowym posiłkiem i napojem przeliczony na 1osobę w ciągu 1 dnia zajęć.
4. Zasady współpracy.
Wszystkie usługi będą realizowane na podstawie podpisanej umowy.
Brak możliwości przedpłaty.
Płatność za usługę w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT, pod warunkiem
otrzymania transzy od Instytucji Pośredniczącej.
Rozliczenie usług nastąpi na podstawie faktyczne wykorzystanych posiłków.
Informujemy, iż niniejsze rozeznanie w sprawie ceny ma charakter informacyjny i nie
zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym
podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków prawnych.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna posiadać:
Wypełniony formularz oferty zawierający cenę brutto oferowanych usług (Załącznik nr. 1 –
Formularz oferty).
Pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie całościową kwotę brutto, a dla podatnika VAT - kwotę
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zawierającą podatek VAT. W ofercie należy podać kwotę brutto (z VAT).
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres
agnieszka.szpinda@fim.org.pl, pocztą lub dostarczona osobiście do Fundacji Inicjatyw
Menedżerskich na adres: ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7, 20-078 Lublin do dnia 15 listopada
2016 r. do godz. 16.00.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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