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Warszawa dnia 15.09.2016r. 

Zapytanie ofertowe 
 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i 

Ogólnej Hodowli Zwierząt w związku z realizacją Projektu ”Rozwój metapopulacji żubra w 

północno-wschodniej Polsce” poszukuje wykonawcy poniższej usługi: 

Zapewnienie kateringu podczas jednodniowej konferencji  

Do usługobiorcy należeć będzie zapewnienie cateringu zgodnie z poniższym opisem: 

 

Miejsce: Warszawa, Kampus SGGW 

Termin: 24 listopada 2016*  

Godziny: 9:30-15:30* 

Planowana liczba osób na: 80 osób*  

Wymagania:  

Od godz. 9:30 w miejscu seminarium: 

o zimne przekąski tj. np. kanapki, tortilki, roladki, paszteciki, wytrawne babeczki, 

pierożki wedle uznania Wykonawcy połowa bezmięsna, min. po dwie sztuki nie 

mniejsze niż 70g.  dla wszystkich uczestników  

o Kawa, Herbata, Woda niegazowana, Soki 100% dla wszystkich uczestników, 

uzupełniane w razie potrzeb podczas całego seminarium 

o Ciasta, ciastka, ciasteczka  min. cztery rodzaje dla wszystkich uczestników w, 

uzupełniane w razie potrzeb podczas całego seminarium 

Około godz. 14:30 w miejscu seminarium: 

o _____ Obiad dla wszystkich uczestników warsztatów w formie szwedzkiego stołu z daniem mięsnym i 

wegetariańskim do wyboru, co najmniej dwoma dodatkami skrobiowymi, i trzema rodzajami 

surówek/sałatek do wyboru. Kompot/sok. 

Zamawiający wymaga kompleksowej obsługi, w tym przygotowania i podania poczęstunku, przygotowania 

stołów wraz nakryciami, uzupełniania na bieżąco serwisu kawowego a także uprzątnięcia stołów i 

pomieszczeń, w których podawane będą posiłki. 

Zamawiający wymaga obsługi gastronomicznej przez cały czas trwania wydarzenia.  
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termin realizacji zamówienia  

24 listopad 2016. 

Prosimy o składanie ofert na załączonym formularzu na adres:  

w terminie: do 26 września do godziny 12:00 

Pocztą: 

Biuro Projektów Środowiskowych 

ul. Ciszewskiego 8, bud.2 pok.32 

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt,  

Wydział Nauk o Zwierzętach,  

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  

 

drogą elektroniczną, na adres: 

krystyna_cielniak@sggw.pl  

 

Faxem: 0225936576 

 

Inne informację: W przypadku braku dwóch ważnych ofert Zamawiający jest zmuszony 

unieważnić postępowanie i ogłosić je ponownie. Oferty które wpłyną po wyznaczonym 

terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy z 

Wykonawcą. 

*Zamawiający zastrzega sobie zmiany o których poinformuję wykonawcę nie później niż na 14 dni przed 

planowaną datą konferencji, w przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia ilości gości zamawiający wypłaci 

wykonawcy wynagrodzenie za zgłoszoną w tym terminie ilość osób. 

 

Załączniki: 

Zał.1 Formularz ofertowy 

mailto:krystyna_cielniak@sggw.pl
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Zał.1 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 

 

 

…………………………………………. 

Miejscowość i data 

………………………………………… 

              (Dane oferenta) 

 

 

W związku z Państwa zapytaniem ofertowym z dnia 15.09.2015. na wykonanie pracy:  
 

Zapewnienie cateringu podczas jednodniowej konferencji zgodnie z postawionymi w 
zapytaniu ofertowym wymaganiami 

 
Oświadczam że posiadam wymaganą wiedzę i doświadczenie, dysponuję  odpowiednim 

potencjałem technicznym.  
 
Wynagrodzenie za wykonanie pracy wyceniam na kwotę brutto ………………zł,  słownie 

…………………………………………………………………………….…….złotych. 
 
 
 
 

         
 ……………………………….. 

         (podpis oferenta) 
 


