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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Gliwice, dnia 13.09.2019 r. 

Zapytanie nr 19/1.2.1/STAŻE/2019 
 Dotyczące cateringu (wyżywienie Uczestników szkoleń) w ramach projektu „Przyszłościowe 

technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów 

niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER. 

 

Zamawiający Pełna nazwa: Park Naukowo – Technologiczny, „TECHNOPARK GLIWICE” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
NIP: 631-242-08-15 
REGON: 278243253 
Adres:   44 – 100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C 

Przedmiot 
zamówienia: 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla Uczestników podczas 
szkoleń realizowanych w Gliwicach w ramach projektu „Przyszłościowe 
technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów  
i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” w okresie  
do 15.10.2019 r. 

 

Warunki 
wykonania 
usługi: 
 

1) Przygotowanie i dostarczenie usługi cateringowej dla 9 uczestników szkoleń.  
2) Usługa cateringowa będzie obejmowała:  
- przerwa kawowa składająca się z kawy, herbaty, wody mineralnej, soku 
owocowego, ciastek kruchych,  
- dwudaniowy obiad tj. zupa + II danie + napój  
3) Usługa cateringowa będzie realizowana podczas 8 dni warsztatów 
tematycznych (dla 1 grupy szkoleniowej - 9  uczestników). Szkolenia będą 
realizowane w tygodniu lub w weekend. Ostateczna liczba uczestników 
zostanie podana przez zamawiającego przed realizacją usługi.  
4) Wykonawca usługi zapewni obsługę, rozstawianie i bieżącą wymianę naczyń 
oraz dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia. W przypadku wody 
mineralnej i soków będą uzupełniane na bieżąco. 
5) Miejsce realizacji usługi: siedziba Zamawiającego: Park Naukowo-
Technologiczny Technopark Gliwice, ul. Konarskiego 18C, Gliwice  
lub ul. Wincentego Pola 27, Gliwice 
6) Okres wykonania usługi cateringowej: w okresie realizacji szkoleń w ramach 
przedmiotowego projektu (w okresie do dnia 15.10.2019 r., data rozpoczęcia 
szkoleń: 23.09.2019 r.), szacunkowe godziny realizacji usługi cateringowej:  
a) w tygodniu oraz w weekend od 08.00 do 16.00,  
7) Konkretne daty szkolenia oraz forma szkolenia zostaną podane wykonawcy 
do wiadomości przed realizacją usługi. Zależnie od predyspozycji Uczestników 
w/w godziny szkoleniowe mogą ulec nieznacznej zmianie, o czym Zamawiający 
będzie informował co najmniej 3 dni przed planowanym terminem szkoleń. 

 

 



 

 
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Wymogi  
dla 
Wykonawcy: 

1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:  
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności czy działalności, 
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia, 
c) Posiadają odpowiednie warunki do zorganizowania usługi opisanej w zapytaniu 
d) Nie toczy się wobec nich postępowanie o umyślne przestępstwo ani umyślne 
przestępstwo skarbowe 

 

Sposób i 
termin złożenia 
oferty: 

Oferta musi zawierać: 

 Proponowaną cenę jednostkową brutto usługi cateringowej w przeliczeniu 
na jedną osobę za 1 dzień szkoleniowy 

 Dane (nazwa i adres) oferta 

 Podpis  
Podpisaną ofertę (załącznik nr 1) należy dostarczyć do siedziby Biura projektu  
(ul. Konarskiego 18C, Gliwice, p. 0-4) do dnia 20.09.2019r. do godziny 10.00 
Dopuszcza się przesłanie skanu na adres e-mail: staze@technopark.gliwice.pl 
W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: (32) 335 85 04 lub 
mailowo: staze@technopark.gliwice.pl  
 

Kryteria oceny 
oferty: 

Najniższa cena brutto do poniesienia przez zamawiającego –100% na jedną osobę 
w 1 dniu szkoleniowym. 
Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni po otrzymaniu faktury pod 
warunkiem posiadania środków na koncie projektu „Przyszłościowe technologie 
szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów 
niestacjonarnych Politechniki Śląskiej”, przy założeniu iż faktura została prawidłowo 
wystawiona. 

Informacje 
dodatkowe: 

1. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego.  
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania 
ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.  
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych 
ofert.  
 

 


