
  

 

 

   ROZEZNANIE CENOWE DO PROJEKTU 

"Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja II.” 
 

Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………..  

Adres/siedziba:………………………………………………………………………………..  

NIP:……………………………………………………………………………………………..  

TEL., FAX, MAIL:…………………………………………………………………………..  

Ja niżej podpisany, składam w imieniu …………………………………………………….. którą/e reprezentuję, ofertę  jest 

dostarczenie posiłków (przerw kawowych i obiadów) podczas szkoleń, które zostaną zrealizowane w Pasłęku 

w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2020 (szczegółowe terminy szkoleń podano w załączniku nr 1 do 

niniejszego Zapytania).   w ramach projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika 

edycja II.” na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0013/19-00 realizowanych przez Zespół Szkół 

Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty 

konkursowe i zobowiązuje się wykonać je w cenie:  

lp Nazwa towaru Specyfikacja towaru ilośc 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Kwota brutto 

1 Catering Przerwy kawowe i obiad dla 

uczestników szkoleń 

1 grupa  

1. Szkolenie Baristy 

(15szt x 2dni) 

2. Szkolenie Carvingu 

15szt x 2dni) 

2 grupa  

1. szkolenie z obsługi 

programów 

komputerowych 

gospodarki 

magazynowej (14sztx 

3dni) 

3 grupa  

1. kurs operatora 

kombajnów 

zbożowych (5os x 

8dni) 

 

 

 

 

 

30szt 

 

 

 

30szt 

 

 

 

42szt 

 

 

 

 

 

 

 

40szt 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

4 grupa  

1. szkolenie z Excel 

poziom średnio-

zaawansowany (10os 

x2 dni) 

2. kurs profesjonalna 

obsługa klienta 

(10osx2dni) 

Terminy  i miejsce szkoleń w 

załączniku nr 1 

 

 

 

 

20szt 

 

 

 

20szt 

 Opis usługi:  

1. Usługa cateringu powinna spełniać następujące wymagania: obiad powinien składać się z:  

zupy – jedna porcja minimum 300g/osobę,  dania głównego – danie mięsne – jedna porcja 

minimum 120g /osobę lub danie nie mięsne – jedna porcja minimum 120 g/osobę (o 

konieczności przygotowania dania niemięsnego, Wykonawca zostanie poinformowany 

niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Uczestników/czek projektu), dodatki – np. 

ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kluski śląskie – jedna por-cja minimum 

150g/osobę, dodatku warzywnego – np. surówki, sałatki - jedna porcja minimum 120 

g/osobę.  

2. Obiad (zupa i drugie danie) powinien być dostarczony w styropianowym jednorazowym 

opakowaniu. Do niego dołączone powinny być jednorazowe sztućce (łyżka, widelec, nóż), 

oraz serwetki. Obiad powinien być ciepły i dostarczony w dniu i godzinie określonej przez 

Zamawiającego.  

3. Serwis kawowy powinien obejmować: kawę, herbatę, mleko do kawy, cukier, wodę 

mineralną (minimum 0.5 litra wody/osobę), ciastka kruche bankietowe (minimum 100 

g/osobę).  

4. W ramach serwisu kawowego powinny zostać dostarczone: kubki styropianowe do 

gorących napojów, łyżeczki jednorazowe, talerzyki jednorazowe.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego odbioru we własnym zakresie i na własny 

koszt resztek i opakowań po spożytych posiłkach.  

6. Liczba dostarczanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji na zajęciach – 

Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie w dniu szkolenia do godz. 10.00. 

7. Rozliczenie będzie się odbywało w  cyklach miesięcznych z dołu. Na prośbę Zamawiającego 

rozliczenie może się odbywać w krótszych okresach.  

8. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkoleń, 

co oznacza zmianę terminu i miejsce świadczenia usługi.  

 



  

 

Łączna wartość brutto słownie:  

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

Oferent oświadcza, iż usługę wykona z należytą starannością.  

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

Miejscowość, data                                                              Podpis i pieczątka  

  

  

Załącznik nr 1 

 

Lp Nazwa 

grupy 

Nazwa szkolenia Termin  Miejsce szkolenia 

1 Grupa 1  Kurs Baristy 

 

Kurs Carvingu 

28-29.V.2020 

 

5-6.VI.2020 

ZSEiT w Pasłęku 

Al.Wojska Polskiego 36 

14-400 Pasłęk 

2 Grupa 2  szkolenie z obsługi 

programów 

komputerowych 

gospodarki 

magazynowej 

28-30.V.2020 ZSEiT w Pasłęku 

Al.Wojska Polskiego 36 

14-400 Pasłęk 

3 Grupa 3  kurs operatora 

kombajnów zbożowych 

(5os x 8dni) 

 

29-30.V.2020, 5-

6.VI.2020, 12-

13.VI.2020, 19-

20.VI.2020r. 

ZSEiT w Pasłęku 

Al.Wojska Polskiego 36 

14-400 Pasłęk 

 

3 Grupa 4 1. szkolenie z 

Excel poziom 

średnio-

zaawansowany 

(10os x2 dni) 

2. kurs 

profesjonalna 

obsługa klienta 

(10osx2dni) 

 

28-30.V.2020 

 

 

5-6.VI.2020, 

 

ZSEiT w Pasłęku 

Al.Wojska Polskiego 36 

14-400 Pasłęk  

 

  



  

 

 


