
 

 

 
 
 
 

Katowice, 21.10.2015r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

na świadczenie usługi gastronomicznej (obsługi cateringowej) podczas spotkania 

organizowanego w ramach projektu IS-EPOS umowy nr  POIG 02.03.00-14-090/13                        

na wykonanie projektu „Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów 

EPOS” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 

2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki 

I. Informacje ogólne 
 

1. Zamawiający:  Główny Instytut Górnictwa 
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach  w/w 
umowy. 

2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.). 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie  obsługi cateringowej podczas spotkania                   

w ramach w/w projektu.      

Liczba uczestników: ok. 25 osób ( cenę brutto proszę podać za 1 osobę ) 

Poczęstunek powinien obejmować: 

- bufet kawowy – herbata i kawa (perkolator na wrzątek), kawa parzona i rozpuszczalna, 

herbaty w 3 rodzajach, cytryna świeża, mleczko /śmietanka do kawy.  Dwa rodzaje soków 

owocowych  (2 * 250 ml na osobę), woda mineralna w  butelka maks. 0,7 l – 2 szt./os. 

- słodkie przekąski (kruche ciasteczka, 3 kosze owoców). 

- tartinki ( 6 szt./ os., ciemne pieczywo i np. bagietka, 3 rodzaje kompozycji) 

Kawa i herbata bez ograniczeń ilościowych. Napoje gorące, soki, słodkie przekąski, tartinki 

powinny być dostępne w sali spotkań, podczas trwania całego spotkania. 

 - lunch w formie stołu szwedzkiego: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ZUPA:  KREM Z BROKUŁÓW Z ZIOŁOWYMI GRZANKAMI  
DANIE GŁÓWNE (1,5 porcji  mięsa na osobę):  
 
Pieczona szynka wieprzowa z sosem z grzybów leśnych ( plastry o grubość maks. 1,50 cm ) 
Grillowana pierś z kurczaka zapiekana z  mozzarellą z pomidorami oraz świeżą bazylią,  
 
Ćwiartki ziemniaczane pieczone,  
Kluseczki 
 
Surówki – 3 rodzaje  
 
DESER – TARTALETKI (kruche babeczki z kremem budyniowym z owocami i galaretką  
o średnicy  maks.7-8 cm) – 2 szt. na osobę   
 

Wymagania dotyczące zamówienia: 

- wyposażenie niezbędne do obsługi ( dekoracja stołu, serwetki papierowe, zastawa stołowa i 

inne), 

- niezbędny personel zapewniający porządek na stołach oraz dostarczanie brakujących 

produktów, 

 

Data spotkania:  2 listopada, 2015r. w godzinach od 9:00 do 17:00.  

Miejsce konferencji:  

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, Katowice 

Termin przesyłania ofert: 28.10.2015r. , do godz. 12:00 

Prosimy o przesyłanie ofert w formie elektronicznej, na formularzu ofertowym do: 

Hanna Stodulska 
e-mail: hstodulska@gig.eu 
tel: 32 259 21 96 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty 

 
1. Jedynym kryterium oceny  ofert będzie cena., tj. cena = 100%. 
2.Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia       
wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia. 
3. Wycenę proszę skalkulować na 1 osobę ( brutto). 
4. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 
5. Wartość usługi powinna zawierać wszystkie koszty związane z jej realizacją 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,        
bez podania przyczyny. 

 

Z poważaniem,  

Kierownik zadania nr 4 Projektu IS-EPOS 
           POIG 02.03.00-14-090/13 

                     
             dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG 

 
 
 
 
 
 


