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Łuków, 03 sierpnia 2018r. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 
 

Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz, w związku z realizacją projektu „Pora 

na zmiany”, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku. Niniejsze 

zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Zwracamy się z prośbą o wycenę następujących usług:  
 

Część A 

Dostarczenie cateringu obiadowego dla uczestników projektu, z dowozem na terenie miasta  

Łuków, woj. lubelskie, w dni od poniedziałku do soboty. 

Szczegóły dotyczące usługi:  

a) catering obiadowy – ciepły posiłek składający się z drugiego dania, serwowany w temperaturze 

gwarantującej satysfakcję konsumentów.  

b) przy ustalaniu kosztu usługi proszę wziąć pod uwagę koszty opakowań jednorazowych na ciepły 

posiłek oraz odbioru zużytych opakowań. 

a) szacowana łączna liczba cateringów obiadowych – 1403 sztuki, w okresie od sierpnia 2018r. do 

lutego 2019r., z możliwością wydłużenia okresu. Może wystąpić sytuacja, że w jednym terminie 

odbywać się będą jednocześnie 2 szkolenia i wówczas należy zapewnić catering dla każdej z 

grup oddzielnie.  

 
 

Część B 

Dostarczenie przerwy kawowej dla uczestników projektu, z dowozem na terenie miasta  Łuków, 

woj. lubelskie, w dni od poniedziałku do soboty. 

Szczegóły dotyczące usługi:  

b) przerwa kawowa: kawa, herbata, woda, ciastka, paluszki, cukier, mleko; przerwa kawowa 

dostępna dla uczestników 2 razy w ciągu dnia.  

c) w ramach przerwy kawowej należy zapewnić czajnik lub warnik do podgrzewania wody, 

naczynia na ciastka, paluszki, cukier, kawę, mleko, itd.  

c) przy ustalaniu kosztu usługi proszę wziąć pod uwagę koszty kubeczków jednorazowych do 

napojów ciepłych i zimnych, mieszadełek, łyżeczek plastikowych, serwetek oraz dodatkowo 

odbioru zużytych materiałów (kubeczki, serwetki, itp.). Kubeczki jednorazowe powinny być 

zapewnione w ilości umożliwiającej skorzystanie z 2 przerw kawowych w ciągu dnia. 

d) szacowana łączna liczba przerw kawowych – 1403 przerwy kawowe (dostępne 2 razy dziennie), 

w okresie od sierpnia 2018r. do lutego 2019r., z możliwością wydłużenia okresu. Może wystąpić 

sytuacja, że w jednym terminie odbywać się będą jednocześnie 2 szkolenia i wówczas należy 

zapewnić przerwę kawową dla każdej z grup oddzielnie.  

 

Prosimy o przesłanie wyceny usług na załączonym formularzu do dnia 07 sierpnia 2018 roku do 

godz. 16.00 na adres e-mail szkolenia@cdf.lukow.pl lub adres pocztowy Centrum Doradztwa 

Finansowego, ul. Ks. Brzóski 17, 21-400 Łuków lub fax 25 798 77 02. 

 

 

Z poważaniem 

 

Marta Frankowska 

Centrum Doradztwa Finansowego 

w Łukowie 


