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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
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INFORMACJE O PROJEKCIE: 
Tytuł projektu: „Zawodowy Pakiet Startowy” 

Numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0032/17 

Celem głównym projektu jest: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Technikum przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie poprzez wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały 

dydaktyczne, podniesienie kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego (6K;2M) i zwiększenie zdolności 

do zatrudnienia 53 uczennic i 27 uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych, doradztwa zawodowo-

edukacyjnego oraz wysokiej jakości staży zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

szkoły. 

Termin realizacji projektu: 01.09.2018-31.08.2020. 

Obszar realizacji: Projekt realizowany w Technikum w Sycowie działającym w ramach Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sycowie  

 

W związku z realizacją projektu „Zawodowy Pakiet Startowy” nr RPDS.10.04.01-02-0032/17 (dalej „Projekt”) 

zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego zapewnienia wyżywienia dla 20 

uczniów oraz opiekuna podczas wyjazdu studyjnego. 

 
Przedmiot zamówienia:  
zapewnienie wyżywienia  dla 20 uczniów oraz opiekuna podczas wyjazdu studyjnego. 
 
Usługa wyżywienia obejmuje: 
- Ciepły posiłek, który powinien składać się z: porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, 
dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 200 g, oraz surówki o gramaturze 
nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g) oraz woda mineralna (gazowanej i 
niegazowanej). 
- Posiłek musi być wyporcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło. 
- Zleceniobiorca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia dostarczonego wyżywienia zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie normami oraz z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020.  
- Wszystkie posiłki będą serwowane z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych. 
 
Termin i miejsce realizacji zamówienia:  czerwiec  2019 r. 
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Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w rozumieniu zasady 
konkurencyjności. Służy jedynie oszacowaniu wartości planowanego zamówienia. 
Ponadto, wykonawca oświadcza: 
-że posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania 
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia 
 – nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności 
wymaganych odrębnymi przepisami 
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
- w stosunku do Zleceniobiorcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości. 
 
 
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedzi do dnia 04.06.2019r. adres e-mail: 

karolina.mirowska@projektgamma.pl lub złożenie osobiście w siedzibie firmy.  

 
FORMULARZ ODPOWIEDZI NA SZACOWNIIE WARTOŚCI USŁUGI: 

 
Prosimy o podanie kosztu  1 posiłku kwocie brutto oraz kosztu 21 posiłków. 
 
 

Szacunkowy koszt realizacji usługi: 
 
Cenna brutto  za 1 posiłek  

 

 

Cenna brutto za 21 posiłków: 

 

 

 

 

 

 
 
Nr telefonu 

Dane firmy (pieczątka firmowa i podpis) 
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