Toruń, 03/11/2017 r.
Zamawiający:
JMM Mariusz Lewandowski
Os. Jana III Sobieskiego 37/21
60-688 Poznań
www.jmm.net.pl
fax. (0-61) 654 90 30

adres do korespondencji:
Biuro Projektu JMM Mariusz Lewandowski
Ul. Bukowa 27 lok. A13
87-100 Toruń

ZAPYTANIE Catering
W związku z realizacją projektu „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” z RPOWKP 8.3. prosimy o
przedstawienie oferty na realizacje usługi cateringowej wg. poniższej specyfikacji.
1)

Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) w formie przerwy kawowej (kawa,
herbata, woda, ciastka, soki, kanapki) oraz obiadu obejmującego dwa dania (zupa i drugie danie)
oraz napój dla grup szkoleniowych w 2017 roku:


Śr.15 osób/grupa x 8 dni x 6 grup = 720 osobodni – szkolenia podstawowe



śr.11 osób/grupa x 3 dni x 6 grupy = 189 osobodni – szkolenia uzupełniające

2) Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia/zwiększenia ilości uczestników, wykonawca zostanie
poinformowany na 1dzień przed szkoleniem o rzeczywistej liczbie uczestników.
3) Okres realizacji listopad 2017 – luty 2018 w dniach od poniedziałku do soboty w godziny usługi będą
każdorazowo ustalane z Dostawcą.
4) Miejsce realizacji usługi: posiłki należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na
terenie miasta Toruń, o określonej godzinie tj. co najmniej na 15 minut przed planowanym
podaniem obiadu.
5) Dostawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem na dany dzień z
zastrzeżeniem, że dane co do ilości posiłków zostaną podane nie później niż jeden dzień przed
realizacją usługi.
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6) Dostawca zobowiązuje się przedstawić przed przygotowaniem posiłków, co najmniej 2 propozycje
menu ( 1 dania mięsnego oraz 1 dania wegetariańskie) do wyboru. Zamawiający na tej podstawie
dokona wyboru menu, które Wykonawca dostarczy na szkolenie.
7) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia posiłków w
pojemnikach jednorazowych zachowujących niezmienioną temperaturę dania wraz ze sztućcami. W
ramach serwisu kawowego powinny zostać dostarczone: talerzyki jednorazowe, łyżeczki
jednorazowe, kubki styropianowe do gorących napojów, serwetki.
8) Dostawca oświadcza, że przestrzega prawa pracy i zobowiązań wobec państwa i pracowników. Tym
samym nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne oraz nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Oferty należy przesyłać na adres mailowy: biuro@jmm.net.pl lub magdalena.sliwinska@jmm.net.pl do
13.11.2017 do godziny 10:00.

Z poważaniem
Michał Andrzejak
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