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28.12.2011 

Zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi cateringowej dla uczestników konferencji 
Infoskop 2012. (kod CPV 55321000-6) 

Warunki szczegółowe zamówienia: 

 Termin realizacji usługi:  29 marca 2012r. 

 Wielkośd zamówienia: 90 osób  

 miejsce serwowania: bufet Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (na potrzeby 
wykonania usługi udostępnione zostanie dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 
ok. 30m2) 

 godzina przerwy kawowej: ok. 11.30-12.00 

 godzina podania obiadu: od ok. 13.30 do ok. 14.30 

 zastawa porcelanowa 

 wyposażenie dodatkowe: wystrój stołu, obrusy, kwiaty, serwetki papierowe. 

Menu 

 Przerwa kawowa:  
woda gazowana i niegazowana - butelka 0.25l./os. 
sok pomaraoczowy i jabłkowy 100% - 0.2l/os.  
herbata, kawa, cukier biały i brązowy, cytryna , śmietanka do kawy 
ciasteczka (100g/os.) 
 

 Lunch w formie bufetu szwedzkiego: 
 
Dwa ciepłe dania w podgrzewaczu: 
Kuleczki z mięsa mielonego w sosie 100g/os. + pieczone ziemniaki 
Roladki z piersi kurczaka z farszem szpinakowo serowym 1szt./os + ryż  
 
3 rodzaje sałatek - 150g/os  
Kanapki – 2szt./os. 
owoce, ciasto (100g/os), soki, woda 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu  realizacji usługi o +/- 7 dni. 
Informację o ewentualnej zmianie terminu realizacji usługi zostanie przekazana wykonawcy 
usługi do 24 lutego 2011 roku. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia wielkości zamówienia 
o 30% nie później niż na 7 dni przed terminem realizacji usługi. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Płatności 
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regulowane będą przez zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy podany w 
fakturze, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury. 

Jeśli są Paostwo zainteresowani realizację usługi, proszę o przesłanie jej wyceny na adres 
email: mprzybysz@wwsi.edu.pl do dnia 4 stycznia 2012r. do godziny 14:00. Kryterium oceny 
ofert będzie cena brutto za całośd zamówienia – waga 100%. Wszelkich informacji 
związanych z zapytaniem udziela Pan Michał Przybysz. 

Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Z teorią w praktykę – program rozwoju oferty 
dydaktycznej WWSI we współpracy z pracodawcami” współfinansowanego ze środków UE. 
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