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ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku  
 
W związku z realizacją projektu „Samodzielnie w przyszłość”, dofinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w 
procedurze  rozeznania rynku. 
Niniejsze zapytanie  uwzględnia Wytyczne z dnia    10.04.2015 r. w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju. 
 
Opis przedmiotu wyceny: 
1. Przedmiot wyceny obejmuje: 
Część: 

Przygotowanie i podanie posiłków (obiad trzy daniowy ora ciepłe napoje bez ograniczeń) 
na warsztaty/ zajęcia dla osób niepełnosprawnych nie mniej niż 5 dni x 9-12 osób   

Przygotowanie i podanie posiłków (obiad trzy daniowy oraz ciepłe napoje bez ograniczeń) 
na warsztaty/zajęcia/spotkania dla osób pełnosprawnych nie więcej niż 12 osób nie mniej niż 
4 dni 
 
2. Oferta dotyczy przygotowania i podania posiłków w następujących miejscowościach: 
- Aleksandrów Kujawski 
- Golub Dobrzyń 
- Grudziądz 
- Inowrocław 
- Wąbrzeźno 
- Włocławek 
 
3. Informacje niezbędne do wyceny: 
 -  okres realizacji: październik - grudzień 2016 , oraz do marzec 2017 r;  w dniach poniedziałek-
piątek, w wyjątkowych przypadkach - soboty  

posiłki będą podane przy stole w postaci obiadu składającego się z zupy, drugiego dania i 
deseru na szklanej zastawie i metalowe sztućce 
- w przypadku osób niepełnosprawnych posiłki dostosowane do wymagań uczestników 
projektu w przypadku występowania wykluczeń, nietolerancji pokarmowych 
(zapotrzebowanie na niestandardowe posiłki będzie zgłaszane razem z harmonogramem), 
które zostaną przekazane przed rozpoczęciem zajęć przez Zamawiającego 
- posiłki mają być dostarczone zgodnie z harmonogramem zajęć przekazanych przez 
Zamawiającego z tolerancją 10 min 



 

 
 

Projekt „Samodzielnie w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 
4. Obowiązki szczegółowe Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w treści umowy 
zawartej z wybranym Wykonawcą 
 
5. Forma złożenia oferty: W ramach rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty 
cenowej znajdującej się w załączniku i złożenia jej do dnia 07.10.2016 w jednej z 
następujących form: 

drogą elektroniczną: a.wiechowska@kujawskopomorski.pzn.org.pl 

drogą pocztową/osobiście: PZN Okręg Kujawsko-Pomorski ul. Powstańców Wlkp 33 85-090 
Bydgoszcz 
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Pieczęć 
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Formularz rozeznania rynku 

  Oferta cenowa dot. przygotowania posiłków na warsztaty w ramach projektu 
„Samodzielnie w przyszłość” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020: 

 
 
 

Przedmiot zapytania nr 1 

Przygotowanie i podanie posiłków (obiad trzy daniowy ora ciepłe napoje bez ograniczeń) na 
warsztaty/ zajęcia dla osób niepełnosprawnych nie mniej niż 5 dni x 9-12 osób   
 
Miejscowość*………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dane wykonawcy 

1 Imię i nazwisko wykonawcy  

2 Adres  

3 E-mail  Tel./fax  

4 Data sporządzenia oferty  

Oferowany koszt wykonania usługi: 

Cena brutto jednostkowa za 1 osobę  
Niniejszym oświadczam, iż posiadam niezbędne warunki w celu prawidłowego wykonania zlecenia oraz spełniam 
stawiane wykonawcom wymagania określone w treści rozeznania na usługi przygotowywania posiłków 

Data i Podpis osoby wypełniającej ofertę 
 

 
 
 

 
 

Przedmiot zapytania nr 2 

Przygotowanie i podanie posiłków (obiad trzy daniowy oraz ciepłe napoje bez ograniczeń) 
na warsztaty/zajęcia/spotkania dla osób pełnosprawnych nie więcej niż 12 osób nie mniej niż 4 
dni 
Miejscowość* …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Dane wykonawcy 

1 Imię i nazwisko wykonawcy  

2 Adres  

3 E-mail  Tel./fax  

4 Data sporządzenia oferty  

Oferowany koszt wykonania usługi: 

Cena brutto jednostkowa za 1 osobę  
Niniejszym oświadczam, iż posiadam niezbędne warunki w celu prawidłowego wykonania zlecenia oraz spełniam 
stawiane wykonawcom wymagania określone w treści rozeznania na usługi przygotowywania posiłków 

Data i Podpis osoby wypełniającej ofertę 
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Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługę dla Zamawiającego są zatrudnione 
przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z 
wypłatą należnego wynagrodzenia za poprzedni miesiąc 
 
 
             
             
        ……………………………………………………. 
                Data i Podpis  Wykonawcy  
 
 
 
* proszę wskazać miejscowość, której usługa będzie dot. zgodnie z pkt. 2 zapytania cenowego  


