
 

 

 

Warszawa, 2020-09-28 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 

Krakowskie Przedmieście 66 

00-322 Warszawa 

 

Rozeznanie Rynku 

 

Catering w ramach projektu „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w 

branży spożywczej” nr POWR.02.15.00-00-2015/20 

 

W związku z realizacją przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Krakowskie Przedmieście 

66, 00-322 Warszawa, projektu pt. „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich 

w branży spożywczej”, nr. wniosku POWR.02.15.00-00-2015/20 zapraszamy do składania ofert na 

świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie cateringu wraz z obsługą.  

Planowany termin realizacji zamówienia/umowy (terminy usługi):  

1. 10.10.2020r. 

2. 17.10.2020r. 

3. 16.01.2021r. 

4. Lipiec 2021r. 

5. Luty 2022r. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Catering wraz z obsługą w spotkaniach/warsztatach: 

10.10.2020r. lunch dla 24 osób: 

 Zupa oraz drugie danie z napojem  

 Serwis kawowy 15 osób (dwie przerwy) 

17.10.2020r.bufet zimny dla 9 osób 

 Przekąski typu fingerfood  

 Serwis kawowy (jedna przerwa) 

 

16.01.2021r. bufet zimny dla 18 osób 

 Przekąski typu fingerfood  



 

 

 Serwis kawowy (jedna przerwa) 

Lipiec 2021r. bufet zimny dla 18 osób 

 Przekąski typu fingerfood  

 Serwis kawowy (jedna przerwa) 

Luty 2022r. bufet zimny dla 18 osób 

 Przekąski typu fingerfood  

 Serwis kawowy (jedna przerwa) 

przerwa kawowa - obejmuje kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie 

przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce, przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu 

usługi, o ile mieści się w określonej cenie rynkowej- cena rynkowa powinna być uzależniona od 

rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli finansowany jest mniejszy zakres usługi (np. kawa, 

herbata, woda, mleko, cukier, cytryna bez drobnych słonych lub słodkich przekąsek) 

zimny bufet - obejmuje kawę, herbatę, wodę, soki, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie 

przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce, kanapki, przekąski koktajlowe, przy czym 

istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w określonej cenie rynkowej. cena 

rynkowa powinna być uzależniona od rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli finansowany jest 

mniejszy zakres usługi 

lunch/ obiad/ kolacja - obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie) oraz napój, przy czym istnieje 

możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w określonej cenie rynkowej - cena rynkowa 

powinna być uzależniona od rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli finansowany jest mniejszy 

zakres usługi (np. obiad składający się tylko z drugiego dania i napoju) 

 

L.P Nazwa j.m Minimalna gramatura na 

osobę 

1. Zupa litr 0,25 

2. Porcja mięsa, ryby, dania mięsnego gram 150 

3. Ryż, ziemniaki, kasza, kluski, makaron gram 150 

4. Surówki gram 150 

5. Ciastka lub deser gram 100 



 

 

6. Owoce gram 100 

7. Kawa, herbata litr 0,2 

8. Woda mineralna litr 0,5 

9. Soki litr 0,2 

 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Zapewnienie cateringu wraz z obsługą na szkolenia/warsztaty realizowane w ramach projektu pt. 

Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej” nr 

POWR.02.15.00-00-2015/20 prowadzonego przez Zamawiającego na terenie województwa 

mazowieckiego. 

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie oferty na realizację wskazanej wyżej usługi. 

Prosimy o wycenę kosztów realizacji zamówienia, na który to koszt poza wyżej wymienionymi 

wymaganiami składają się poniższe obowiązki. 

WARUNKI WOBEC WYKONAWCY 

Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY 

 

1. Złożenie wyceny polega na wypełnieniu „Formularza oferty” stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszego Rozeznania rynku i przesłaniu w formie elektronicznej na adres e-mail:  

projekt2.15@nikidw.edu.pl  lub pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kurierskiej lub 

osobiście do siedziby Zamawiającego:  Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Krakowskie 

Przedmieście 66, 00-322 Warszawa do dnia 30.09.2020 r. do godz. 16:00. 

2. W przypadku wycen składanych w wersji elektronicznej: 

 Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .jpg. 

 Zaleca się, aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku. 

 Zaleca się, aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną. 

 W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, 

spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów a) - c) konsekwencje 

powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał 

roszczeń względem Zamawiającego. 

3. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji dokumentu (Załącznika nr 1), za wyjątkiem miejsc służących 

do wypełnienia wyceny. 

4. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 
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przedmiotu usługi (np. koszty niezbędnych materiałów, produkcji, transportu). 

5. Wycena musi być uzupełniona w języku polskim. 

6. Jeden Wyceniający ma prawo złożyć tylko jedną wycenę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wyceny ponosi Wykonawca. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wycen częściowych ani wycen wariantowych. 

9. Wycena wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego, 

zgodnie  

z wymaganiami ustawowymi.  

10. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa 

informuje, iż niniejsze Rozeznanie Rynku ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje Narodowy 

Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym 

podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków prawnych. 

11. Osoba do kontaktu: Dorota Kowalczyk dorota.kowalczyk@nikidw.edu.pl  

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie (00-322), ul. Krakowskie 

Przedmieście 66. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją 

zapytania ofertowego/umowy/projektu/formularzy. W razie takiej konieczności dane mogą być 

udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, realizującym lub 

kontrolującym projekt. Zamawiający informuje Wykonawcę, że przysługuje mu prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

realizacji ww. celów. 

 

 

Załącznika nr 1 Formularz oferty 

Formularz oferty 

Wyceniający: ………………………………………………………... 

adres:  ………………………………………………………… 

tel., e-mail: ………………………………………………………… 

NIP:  ………………………………………………………… 

Odpowiadając na Rozeznanie rynku, którego przedmiotem jest catering wraz z obsługą dla  
Uczestników/czek w ramach projektu pt. „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży 
uczniowskich w branży spożywczej” nr POWR.02.15.00-00-2015/20 przedstawiam moją ofertę: 

Przedmiot zamówienia 
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Przedmiot wyceny 

 

Cena jednostkowa netto 

PLN 

A 

 

Liczba 

B 

Łączna kwota przedmiotu 
wyceny netto 

PLN 
C = (A*B) 

 

lunch dla 24 osób  

 

24  

Słownie łączna kwota zamówienia netto:  

 

Przedmiot wyceny 

 

Cena jednostkowa brutto 

PLN 

A 

 

Liczba 

B 

Łączna kwota przedmiotu 
wyceny brutto 

PLN 
C = (A*B) 

 

Bufet zimny 

 

 

69  

Słownie łączna kwota zamówienia brutto:  

 

Przedmiot wyceny 

 

Cena jednostkowa brutto 

PLN 

A 

 

Liczba 

B 

Łączna kwota przedmiotu 
wyceny brutto 

PLN 
C = (A*B) 

 

Serwis kawowy 

 

 

99  

Słownie łączna kwota zamówienia brutto:  

 

 

 

 

Stawka VAT(w %): ……………………………… (należy wpisać stawkę VAT w %) 

 

 

 



 

 

 

………………………………………………….                                                       ………………………………………………… 

           (miejscowość, data (pieczęć i czytelny podpis Wyceniającego lub 
osoby działającej w imieniu Wyceniającego) 

 

 

 

Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę: 

 

1. Oświadczam/y, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 
Zamawiającego  
i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte; 

2. Oświadczam/y, iż posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

3. Oświadczam, iż podane dane osobowe są prawdziwe i aktualne; 
4. Zapoznałem się z treścią Rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 
5. Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w Rozeznaniu Rynku. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….                                                       ………………………………………………… 

        (miejscowość, data (pieczęć i czytelny podpis Wyceniającego lub 
osoby działającej w imieniu Wyceniającego) 

 


