
 
 

 

Lubicz, 24.06.2019 r. 

ROZEZNANIE RYNKU 

W związku z realizacją projektu grantowego pn. „Przekraczamy cyfrowe granice”  

w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: 

kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” Fundacja Klucz do Przyszłości poszukuje firmy, która 

będzie świadczyć obsługę cateringową dla uczestników projektu w Gminie Lubicz.  

Z uwagi na duże obciążenie w stosunkowo krótkim okresie czasu oraz konieczność 

zapewnienia, w razie potrzeby, możliwości równoległej organizacji zajęć (co najmniej 2 grupy 

uczestników potencjalnie o tej samej porze w różnych miejscach), Fundacja Klucz do 

Przyszłości bierze pod uwagę możliwość zamówienia obsługi u więcej niż jednej firmy, np.  

w  przypadku, gdy wpłyną identyczne oferty (z tą samą proponowaną ceną). W związku z tym 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, która będzie ograniczona liczbowo (do określonej 

liczby osobodni) lub czasowo.  

 

Przedmiot zamówienia:  

Obsługa cateringowa w liczbie do 288 osobodni, przy czym w przypadku udzielenia 

zamówienia więcej niż jednemu podmiotowi jest to liczba łączna. 

Obsługa  

- 1 osobodzień oznacza obiad dwudaniowy dostarczony (w dowolnej formie, ale przy 

założeniu, że nie dysponujemy własnymi naczyniami ani sztućcami) oraz dwie przerwy 

kawowe (kawa, herbata, drobne przekąski - bez dodatkowych wymagań);  

 

- planowane miejsce dostawy: różne miejscowości na terenie Gminy Lubicz; 

 



 
 

- godzina dostarczenia obiadu do ustalenia, jednak planuje się, że szkolenia odbywać się będą 

w godzinach 8-16, tak więc obiad przewidywany ok. 13; 

 

- planowana ilość osobodni  w jednym dniu kalendarzowym - od 12 do 24 osobodni; .  

 

- okres realizacji projektu do końca lutego 2020 r., przy czym data pierwszej i drugiej 

dostawy - 27.06. i 28.06.2019 r.; 

 

- wymagana gwarancja możliwości dokonania zamówienia na konkretną datę (w tym dni 

robocze i weekendy) - poza pierwszymi terminami podanymi wyżej - na min. 7 dni przed 

planowanym terminem dostawy;  

 

- gwarantowana możliwość ostatecznej weryfikacji wielkości zamówienia (+/- 2 sztuki w 

dniu dostawy rano - min. 5 godz, przed dostawą).  

 

Uprzejmie proszę o podanie oferty cenowej (może być wariantowana) tj.  kosztu brutto za 1 

osobodzień -  w terminie do dnia 26.06.2019 r. do godziny 13.  

 

Forma składania ofert: e-mail lub osobiście w siedzibie Fundacji,  

ul. Sobieskiego 2-2a w Toruniu. 

Kryteria oceny ofert: 100% cena – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 

największą liczbę punktów. 

Cena najniższej oferty 

Liczba punktów = ------------------------------------ x 100 pkt 

                            Cena badanej oferty 

 

Termin składania ofert: do dnia 26.06.2019 r. do godz. 13.  

Kontakt: projekty@kluczdoprzyszlosci.pl , tel.: 503-742-470 

mailto:projekty@kluczdoprzyszlosci.pl

