
Projekt „Twoja szansa = Lepsze jutro” realizowany jest w ramach  

Priorytetu  VII – Promocja integracji społecznej  

Działanie  7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Białystok   30.12.2011r. 

 

Szanowni Państwo,   

W związku z realizacją  projektu „Twoja Szansa = Lepsze Jutro” współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2., Poddziałanie 7.2.1. zgodnie z zasadą 

rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o ofertę cenową na organizację cateringu. 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu, 

dostarczeniu do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku składającego się z zestawu:  

- zupa 

- II danie 

- sok /owoc 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych 

elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu, jak również uprzątnięcia każdorazowo 

pomieszczenie po zakończeniu szkolenia.  

 

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: świadczenia usług cateringowych 

wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania 

przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.).  

 

Usługa będzie świadczona dla uczestników szkoleń na terenie miasta Białegostoku (sale 

szkoleniowe przy ul. Malmeda 1) w okresie od stycznia  - grudzień 2012. Szkolenia będą odbywały się w dni 

robocze w godzinach popołudniowych. Jednorazowo w ciągu dnia w szkoleniach będzie uczestniczyło 

średnio około 11 osób, konsumentów usługi. 

Ogólna zaplanowana liczba zestawów podlegająca zamówieniu – 1760 

Zaplanowana liczba posiłków może ulec zmianie ze względu na zmianę liczby uczestników szkoleń, 

zmianę liczby dni szkoleniowych, a także miejsca szkolenia. Zmiany mogą również wynikać ze zmiany 

warunków umowy o dofinansowanie realizacji projektu. 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przygotowane i wydane posiłki. Warunkiem 

otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę jest przedłożona raz w miesiącu, poprawnie wystawiona 

faktura VAT. 
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Prosimy o zamieszczenie w ofercie uzupełnionej poniższej tabeli: 

 

  

Ilość osób w grupie:  11 osób 

Koszt za 1 osobę:  …………… zł brutto 

 

 

Oferty proszę kierować do dnia. 6.01.2012  na adres Biuro Projektu „Twoja Szansa = Lepsze Jutro ”  

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z. o. ul. Malmeda 1, 15-440  Białystok lub na adres e-mailowy 

szkolenia@computerplus.com.pl 

  

Z góry dziękujemy za szybką odpowiedź. 

 

Z poważaniem 

Małgorzata Jaworska 

 

 


