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 Wrocław, dn. 20.11.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
dot. WYCENY WYKONANIA USŁUG RESTAURACYJNYCH i CATERINGOWYCH  

na potrzeby projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony UE” 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów 

świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych podczas maksymalnie 3 wydarzeń: 

międzynarodowej konferencji oraz spotkań projektowych na potrzeby realizacji projektu „REMIX – 

inteligentne i zielone regiony górnicze UE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa, zgodnie 

z poniższymi szczegółami.  

 
Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986). 

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym uszczegółowieniem dot. zamówienia i przesłanie 
Państwa kosztorysu w formie załączonego Formularza ofertowego drogą poczty elektronicznej 
na adres e-mail: remix@dolnyslask.pl  do dnia 29.11.2018 r. 
Cena oferty powinna być kompletna i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Osoby do kontaktu:  
Ewelina Jarnut  - mail: remix@dolnyslask.pl, tel.: +48 71 776 99 08. 
Ewa Król - mail: remix@dolnyslask.pl, tel.: +48 71 776 93 96. 
 

 

I SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG CATERINGOWYCH: 

 
Podstawowe informacje dot. zamówienia: 

 przez 1 usługę rozumie się 1 zestaw na 1 osobę, zawierający elementy zgodne 

ze szczegółowym opisem zawartym poniżej; 

 usługi będą świadczone będą podczas maksymalnie 3 wydarzeń: międzynarodowej 

konferencji górniczej oraz spotkań projektowych związanych z realizacją projektu 

„REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE”; 

 usługi będą świadczone sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego; 

 miejsce wykonania zamówienia: dopuszcza się możliwość świadczenia usługi 

w różnych obiektach tj. np. sale konferencyjne, wykładowe i szkoleniowe, sale 

wystawowe, plenery na terenie miasta Wrocław ; 

 opisane powyżej obiekty, w których będą świadczone usługi, zapewnia Zamawiający; 

 zakres zamówienia: przygotowanie i dowóz własnym transportem cateringu, naczyń 

i innego niezbędnego wyposażenia, obsługę cateringu, włącznie z bieżącą obsługą 
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i sprzątaniem (usuwanie brudnych naczyń, bieżące uzupełnianie poczęstunku 

i czystych naczyń), dekorację stołów oraz posprzątanie po zakończonym spotkaniu, 

segregację i usunięcie śmieci;  

 realizacja przedmiotu umowy będzie odbywać się na podstawie zleceń 

Zamawiającego na świadczenie usługi podczas poszczególnych spotkań, w formie 

pisemnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej). W zleceniu zawarte będą 

niezbędne informacje potrzebne do jego realizacji; 

 w zależności od potrzeb Zamawiającego podczas danego spotkania serwowane będą 

komponenty wymienione poniżej w zamówieniu; 

 Wykonawca każdorazowo przedstawi min. 2 propozycje menu, którego wybór 

nastąpi w porozumieniu z Zamawiającym nie później niż 5 dni roboczych przed 

planowanym terminem spotkania; 

 Wykonawca zapewni w cenie usługi: 

o naczynia: szklane, porcelanowe lub porcelitowe, szklane szklanki do wody, 

łyżeczki i widelczyki do ciasta ze stali nierdzewnej, wielorazowe obrusy 

na stoły do podania cateringu wraz z przybraniem, a także składane serwetki 

jednorazowe (papierowe, wykonane z włókien pierwotnych pochodzących 

z recyklingu lub wyprodukowanych w sposób zrównoważony) w ilości 

wystarczającej do sprawnej obsługi cateringu; 

o  stoły (wraz z dekoracją i aranżacją zgodną z charakterem spotkania) 

do rozłożenia cateringu oraz stoliki koktajlowe w ilości zapewniającej 

uczestnikom spotkania swobodne spożycie posiłku, każdorazowo uzgodnione 

z Zamawiającym; 

o menu inne na każde spotkanie, każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym, 

produkty wykorzystane w menu – w miarę możliwości – dobierane stosownie 

do pory roku i pochodzące od lokalnych dostawców; 

 odpady wytworzone w czasie świadczenia usługi będą zbierane oddzielnie, zgodnie 

z zasadami systemu zbiórki administracji publicznej we Wrocławiu; 

 pojazdy, które będą wykorzystywane w ramach świadczenia usługi, spełniają 

co najmniej wymagania w zakresie emisji spalin EURO 4 lub IV; 

 

Usługa świadczenia cateringu obejmować będzie następujące rodzaje składające się 

z wymienionych poniżej komponentów: 

 

1. Przerwa kawowa ciągła – maksymalnie 150 usług:   

 jako 1 usługę rozumie się 1 przerwę kawową ciągłą, uzupełnianą na bieżąco w czasie 

trwania spotkania, jednak nie dłużej jak 8 godzin; 

 przerwa kawowa musi być do dyspozycji uczestników spotkania co najmniej 30 min. 

przed rozpoczęciem danego spotkania; 

1 usługa obejmuje następujące komponenty: 
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o woda niegazowana/ woda z cytryną i miętą w dzbankach – bez ograniczeń; 

o  min. 3 rodzaje soków w dzbankach – min. 150 ml każdego rodzaju soku 

/ usługę; nie dopuszcza się napoi owocowych i nektarów; 

o kawa (serwowana w ekspresie ciśnieniowym oraz rozpuszczalna); 

o herbata ekspresowa (torebki z zawieszką, każda sztuka pakowana osobno, 

min. 3 rodzaje do wyboru – np. czarna, zielona, owocowa)- co najmniej 

2 szt./usługę; 

o wrzątek w termosach lub dozowany bezpośrednio z ekspresu; 

o świeże owoce filetowane, w miarę możliwości sezonowe – co najmniej 

4 rodzaje (np. pomarańcza, mandarynka, kiwi, ananas, melon, truskawki) – 

co najmniej 150 g/usługę  

o ciasta porcjowane – min. 3 rodzaje ciasta na usługę (np. sernik, szarlotka, 

ciasto kruche, ciasto biszkoptowe itp. o łącznej gramaturze min. 150 

g/usługę);   ciasta powinny być serwowane w papierowych papilotkach 

oraz podzielone na małe porcje, umożliwiające spożycie bez talerzyka. 

o mini kanapki/tartinki/koreczki – min. 3 różne rodzaje (w tym 1 rodzaj 

wegetariański) do wyboru po min. 6 szt. o  łącznej gramaturze 180 g/usługę 

(z pastami, masłem, sałatą/kiełkami, warzywami, wędliną, serami, łososiem 

itp.); 

o mleko do kawy zagęszczone, niesłodzone 7,5% w mlecznikach,  

o cytryna w plastrach podawana na talerzykach, cukier – bez ograniczeń.   

 

2. Usługi cateringowe w formie bufetu – maksymalnie 150 usług: 

1 usługa zawiera łącznie następujące komponenty: 

o 1 rodzaj ciepłego dania mięsnego (mięso drobiowe, wołowe albo 

wieprzowe) - danie jednogarnkowe typu: bouefstrogonow, ragout z indyka, 

leczo, bogracz min. 200g/usługę. Jako dodatek należy dostarczyć pieczywo 

(jasne i ciemne) – bez ograniczeń   

o 1 rodzaj ciepłego dania wegetariańskiego (zapiekanka porcjowana na bazie 

warzyw i makaronu/ryżu/ziemniaków) – min. 150 g / usługę; 

o przekąski na ciepło - 2 typy przekąsek ciepłych (mięsnych i wegetariańskich – 

np. wytrawne muffinki, bruschetty, tartaletki, paszteciki, krokieciki, roladki) 

o łącznej gramaturze min. 100 g / usługę; 

o porcjowana sałatka / surówka warzywna z dressingiem w pojemnikach – 

min. 2 rodzaje, łącznie min. 100 g / usługę ; 

o ciasto porcjowane lub deser przygotowany w pucharku – 2 rodzaje po min. 

75 g każdy/usługę (np. tiramisu, panna cotta, deser na bazie świeżych 

owoców, creme brulee itp.)  
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 dodatkowo Wykonawca zapewni stoliki koktajlowe w ilości nie większej niż 10 sztuk. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG RESTAURACYJNYCH: 

 
Podstawowe informacje dot. zamówienia: 

 przez 1 usługę rozumie się 1 zestaw na 1 osobę, zawierający elementy zgodne 

ze szczegółowym opisem zawartym poniżej; 

 usługi będą świadczone sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego; 

 usługi będą realizowane w obiektach restauracyjnych, których jakość i standard odpowiadają 

podobnym obiektom zlokalizowanym w hotelach o standardzie minimum 3 gwiazdek, 

zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2016 

poz. 187); 

 usługi będą świadczone na terenie miasta Wrocław w odległości nie większej jak 1,5 km 

mierzonej w linii prostej za pomocą narzędzi maps.google.com od Rynku; 

 każdorazowo przed organizacją danego spotkania Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

min. 3 obiekty w odległości nie większej niż wskazano powyżej; spośród zaproponowanych 

przez Wykonawcę obiektów Zamawiający wybierze jeden, w którym będą świadczone usługi; 

 Wykonawca zapewni w czasie świadczenia usługi miejsca siedzące przy stolikach 

dla wszystkich uczestników oraz obsługę kelnerską; 

 Wykonawca oraz ewentualni podwykonawcy zobowiązani są do przestrzegania aspektów 

środowiskowych poprzez stosowanie naczyń szklanych, porcelanowych lub porcelitowych, 

szklanych szklanek do wody, sztućców ze stali nierdzewnej, wielorazowych obrusów na stoły 

wraz z przybraniem, a także serwetek jednorazowych (papierowych, wykonanych z włókien 

pierwotnych pochodzących z recyklingu lub wyprodukowanych w sposób zrównoważony), jak 

również do sortowania odpadów powstałych w czasie świadczenia usługi, zgodnie 

z miejscowymi zasadami zbiórki odpadów; 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu realizacji usługi zgodnie 

z wymaganiami przedstawionymi w Umowie; 

 Wykonawca każdorazowo przedstawi min. 2 propozycje menu, którego wybór nastąpi 

w porozumieniu z Zamawiającym nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym 

terminem spotkania; 

Usługi restauracyjne – maksymalnie 40 usług 
1 usługa restauracyjna zawiera łącznie następujące komponenty: 
 

 zimny bufet przygotowany na powitanie uczestników przed kolacją i dostępny przez cały 

czas jej trwania:  

- koktajl owocowy/jabłecznik regionalny/lemoniada/kwas chlebowy min. 3 rodzaje 

do wyboru łącznie min 250 ml/usługę; 

- min. 3 rodzaje pieczywa (np. chleb na zakwasie, chleb razowy, pieczywo jasne typu 

bagietka, pita) – bez ograniczeń; 

- smalec domowy ze skwarkami/cebulą/jabłkiem/wegetariański min. 20 g/usługę; 

- warzywa kiszone/pikle/warzywa sezonowe min. 100 g/usługę; 
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- deska tradycyjnych wędlin polskich (np. kiełbasa swojska i sucha, szynka, boczek, kaszanka, 

salceson, schab pieczony, pasztet) – min. 5 rodzajów łącznie min. 150 g/usługę; 

 

 

 zupa/zupa wegetariańska w miarę możliwości z warzyw sezonowych (np. zupa wiosenna 

typu chłodnik z botwinki, krem ze szparagów, zupa z młodej kapusty, zupa szczawiowa) – 

min. 200 ml/usługę; 

 ciepłe danie mięsne lub wegetariańskie (liczba dań danego typu na podstawie dyspozycji 

Zamawiającego przekazanej na 2 dni robocze przed organizacją wydarzenia): 

 danie mięsne – do wyboru min. 2 rodzaje mięs (drobiowe, wieprzowe, wołowe) 

min. 200 g / usługę oraz do wyboru min. 2 rodzaje pasujących dodatków typu 

ziemniaki, kasza, ryż, makaron itp., min. 150 g / usługę; 

 danie wegetariańskie, np. na bazie warzyw i makaronu / ryżu/ ziemniaków, min. 

300 g / usługę; 

 sałatka / surówka warzywna – min. 3 rodzaje, łącznie min. 150g / usługę; 

 2 rodzaje deseru do wyboru (np. ciasto, ciastko kremowe, deser na bazie owoców 

sezonowych) – min. 150 g / usługę; 

 1 napój ciepły do wyboru: kawa z ekspresu lub herbata / usługę; 

 woda mineralna w dzbankach – bez ograniczeń; 

 sok w dzbankach – min. 2 rodzaje do wyboru łącznie min. 300 ml / usługę. 

 


