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ROZEZNANIE RYNKU – przerwa kawowa 

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Małgorzata Bukalska,  

ul. St. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań projektu RPLU.12.04.00-06-0011/18 „Lubelska Szkoła 

Florystyczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

2014-2020 na terenie  województwa lubelskiego prosimy o przedstawienie w ramach 

rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia wstępnej kalkulacji ceny. 

PRZERWA KAWOWA 

I. Przedmiot rozeznania rynku: 

1. Przedmiotem rozeznania rynku jest usługa przerwy kawowej dla grupy liczącej ok. 20 osób. 

2.  Przez przerwę kawową należy rozumieć serwis kawowy składający się z kawy, herbaty, 

wody mineralnej i ciastek. 

3.  Wymagania dotyczące przygotowania serwisu kawowego: 

- całodzienny serwis kawowy dla 1 grupy w trakcie spotkania, musi zawierać co najmniej: 

termos z kawą i termos z herbatą, wodę mineralną, ciastka, kubeczki, łyżeczki/mieszadełka – 

w odpowiednich ilościach. 

- wyżej wymienione produkty spożywcze powinny być najwyższej jakości, winny spełniać 

normy żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne, 

- Wykonawca zapewni wysoką jakość usług w zakresie świadczonego cateringu,  

- serwis kawowy powinien być wydawany minimum 15 minut przed rozpoczęciem zajęć  

4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi przerwy kawowej podczas spotkań 

uczestników na terenie obiektu/ośrodka szkoleniowego, w którym odbywać się będą zajęcia. 

5. Zlecenie obejmuje przygotowanie, obsługę oraz uprzątnięcie pozostałości. 

6. Przewiduje się zorganizowanie następującej ilości spotkań na 1 grupę:  

a) średnio 45 spotkań po 8 h  

Szacowana łączna liczba serwisów kawowych – 450. 

Grup szkoleniowych, które wezmą udział w projekcie będzie 10. 

7. Termin realizacji zajęć od października 2019 roku do grudnia 2021 roku. 

8. Serwis kawowy powinien być dostępny w terminach i godzinach proponowanych przez 

Zleceniodawcę – terminy i godziny mogą podlegać negocjacji. 
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II. Miejsce przeprowadzenia zajęć: na terenie obszaru realizacji projektu - województwo 

lubelskie – miejsca wskazane przez Zleceniodawcę. 

III. Forma, miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę (Załącznik nr 1) należy złożyć/wysłać w formie papierowej lub elektronicznej z 

opisem – „rozeznanie rynku – serwis kawowy” w siedzibie Zleceniodawcy – Polska Szkoła 

Florystyczna Bukalska, ul. St. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań lub adres e-mailowy 

projekty@psf.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2019 r. (decyduje data wpływu). 

Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.  

IV. Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 

jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania 

i nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie zadania związanego z 

serwisem kawowym. 
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