Łódź dn. 25.09.2014 r.
Wydział Nauk Geograficznych UŁ
Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ
ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź
Ogłoszenie 6/Catering/25.09.2014
Biuro projektu .” Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących zatrudnienia
w sektorze HTR” realizowanego przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach
Priorytetu VIII, Działania 8.1 PO KL i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o wycenę przedmiotu zamówienia jakim jest
świadczenie usług cateringowych potrzeby zajęć w zakresie studiów podyplomowych „Nowoczesne
usługi turystyczne” realizowanych w ramach niniejszego Projektu.
Szczegóły zamówienia:
1. Opis cateringu:


ciepły posiłek: obiad z dwóch dań: zupa (co najmniej 250 ml/osobę)+porcja
ziemniaków/ryżu (co najmniej 150g/osobę)+sztuka mięsa/ryba (co najmniej
200g/os)+bukiet surówek (co najmniej 150g/osobę) + napój (co najmniej 200/osobę)



napoje gorące: kawa, herbata (łącznie co najmniej 200 ml na osobę) oraz dodatki:
mleko/śmietana do kawy w płynie, cukier, cytryna



drobne ciastka – co najmniej 3 rodzaje (łącznie co najmniej 80g na osobę).

2. Zajęcia będą organizowane na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ dla ok. 35-50 osób podczas
22 zjazdów weekendowych (44 spotkań) w okresie październik 2014 r- lipiec 2015 r.
3. Terminy zjazdów w semestrze I: 11-12. X., 18-19.X., 25-26.X., 8-9.XI, 15-16.XI, 29-30.XI, 67.XII., 13-14.XII. Pozostałe terminy będą podawane z 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. Przewidywana liczba uczestników projektu: 35-50 os.(ostateczna liczba uczestników zostanie
podana na 7 dni przed realizacją zamówienia).
5. Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Nauk Geograficznych UŁ.
6. Wykonawca zobowiązany jest do:


Dostarczenia zamówienia, wystawienie na szklanej zastawie, dekorację stołów, zapewnienie
serwetek papierowych, uzupełnienie – o ile zajdzie taka potrzeba;



obsługi, uprzątnięcia miejsca w którym catering będzie wystawiony.

Kryterium wyboru: Cena 100%
Oferta powinna zawierać:


Formularz rozeznania cenowego (w załączeniu).



Przykładowe menu

Oferty prosimy kierować na adres Biura Projektu:
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ
ul. Kopcińskiego 31,
90-142 Łódź, tel. 42 42 635 43 67
z dopiskiem Catering/Projekt
lub na adres mailowy: agnieszka.fryczak@uni.lodz.pl
Termin składania ofert: 01.10.2014 r. do godz. 09.00

Formularz wyceny
…………………………………….
(miejsce i data)
…………………………………......
(imię i nazwisko, adres korespondencyjny)
Wycena
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozeznania cenowego oferuję wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu. Oferuję następującą cenę:
lp

1

Opis cateringu

Liczba

Cena

Cena

uczestnik

netto/osobę/1

brutto/osobę/1

ów

spotkanie

spotkanie

…………….

…………….

ciepły posiłek: obiad z dwóch dań:

35-50

zupa (co najmniej 250 ml/osobę)+porcja

osób

ziemniaków/ryżu (co najmniej
150g/osobę)+sztuka mięsa/ryba (co najmniej
200g)+bukiet surówek (co najmniej 150g/
osobę) + napój (co najmniej 200 ml/osobę)
napoje gorące: kawa, herbata (łącznie co
najmniej 200 ml na osobę) oraz dodatki:
mleko/śmietana do kawy w płynie, cukier,
cytryna
drobne ciastka – co najmniej 3 rodzaje (łącznie
co najmniej 80g na osobę).

………………………………………………..
(własnoręczny podpis i/lub pieczęć)

