
 

 
         Poznań, dnia 01.02.2017 r.  
Kompass Consulting Buczkowski Maciej 
62-080 Tarnowskie Góry 
Ul. Rokietnicka 15 
NIP: 777-271-35-19 

 
 

ZAPYTANIE CENOWE 
w ramach rozeznania rynku 

W związku z realizacją projektu „Postaw na siebie! Program wspierania przedsiębiorczości osób 
powyżej 29 lat pozostających bez pracy z Obszarów Strategicznej Interwencji Wielkopolski”, nr projektu 
RPWP.06.03.01-30-0039/15, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.3. 
Samozatrudnienie i przedsiębiorczość zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej 
na usługę cateringu na terenie województwa wielkopolskiego, które odbędzie się w 4 niezależnych od 
siebie grupach szkoleniowych, średnio 15 osób w grupie (ostateczna liczba uczestników danej grupy 
szkoleniowej zostanie określona najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia.) 
 
W ramach rozeznanie rynku, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dla każdego uczestnika 
szkoleń, we wszystkie dni, następującego cateringu: 

1. Jeden gorący posiłek (drugie danie) w połowie dnia szkoleniowego. Drugie danie musi 
obejmować: mięso-ryba min. 150g, ziemniaki 150g, surówkę lub sałatkę 100g lub posiłek 
jarski (min. 400g. porcja). Posiłek powinien być zróżnicowany (inny każdego dnia.) Sposób 
podania gorącego posiłku: na stołach uczestników szkoleń, podany w opakowaniu 
jednorazowym (pojemniku) z kompletem sztućców jednorazowych.  

2. 1 ciągła przerwa kawowa obejmująca: ciastka (mieszanka deserowa – wafelki, ciastka 
kruche): 4 sztuki różnych ciastek, filiżanka kawy rozpuszczalnej 250ml, filiżanka herbaty 
250ml, cukier – 4 łyżeczki lub 4 saszetki, mleko – płynne 3,2% - 50ml, cytryna – 1 plasterek, 
napoje: woda mineralna gazowana lub niegazowana -0,5l, sok w butelce: 0,3 -0,33l. Sposób 
podania poczęstunku: w formie stołu szwedzkiego z zapewnieniem filiżanek, talerzyków, 
szklanek, łyżeczek, termosu/ów z gorącą wodą oraz serwetek jednorazowych w czasie 
trwania szkolenia.  
 

 
Termin realizacji przedmiotu rozeznania rynku: 

 luty – marzec 2017  
 
Miejsce realizacji przedmiotu rozeznania rynku: 

 sale na terenie województwa wielkopolskiego, zapewnione przez Zamawiającego 
 
 
 
 
 



 

Ofertę należy złożyć drogą: 
- mailową na adres postawnasiebie-wlkp@kompass-consulting.pl, poprzez uzupełnienie formularza 
oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania, do dnia 10.02.2017 r. do godz. 16:00 
podając stawkę godzinową za przeprowadzenie danej części przedmiotu zamówienia 
 
lub 
 
- osobiście bądź za pomocą poczty polskiej lub kuriera, dostarczając oryginał uzupełnionego formularza 
oferty, do biura projektu Kompass Consulting Buczkowski Maciej, Poznań, ul. Grunwaldzka 21 do dnia 
10.02.2017 r. do godz. 16:00 
 
Warunkiem udziału w postępowaniu Wykonawców niebędących osobami fizycznymi, którzy nie 
prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej jest posiadanie aktualnego wpisu wykonawcy do 
właściwego rejestru agencji zatrudnienia.  
 
Postępowanie nie prowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty, lecz do rozeznania  
się w cenach oferowanych na rynku. 
 
Wszelkie zapytania dotyczące rozeznania rynku należy przesłać drogą mailową na adres:  
postawnasiebie-wlkp@kompass-consulitng.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

DANE OFERENTA: 
Oferent: ………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …..…………………………………………………………………………………………. 

adres email : ……………………………………………………………………………………. 

nr tel.: ……………………………………………………………………………….……………. 

 
 

OFERTA CENOWA ZA USŁUGĘ CATERINGU 
Oferta cenowa brutto1 w PLN (w tym VAT jeśli dotyczy) za usługę cateringu 

(przerwa kawowa oraz przerwa obiadowa) dla 1 uczestnika 
 

 
 
 
 

……………………………………………………………………… 
Miejsce, data, imię i nazwisko 

 
 

                                                           
1 Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty, jakie będzie 
musiał ponieść zamawiający z uwzględnieniem m.in. podatku od towarów i usług (VAT), czy składek na 
ubezpieczenie społeczne 


