
 

Kalisz, 24.08.2017 

 

„Młodzi szansą na rozwój regionu!” POWR.01.02.02-10-0088/15 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/POŁA/2017 

I.  Zamawiający 
Europejska Grupa Doradcza Spółka z o.o. 
Siedziba firmy: ul. Mickiewicza 29, 40-923 Katowice 
Biuro Zarządu: ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz 
Telefon: 62 767 89 09, faks: 62 767 15 59 
www.eurogrupa.pl,  
 

Rozeznanie rynku  prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie  kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.09.2016r.. 

 

II. Przedmiot zapytania 
 

Przedmiotem zapytania jest świadczenie cateringu (obiad i przerwa kawowa) na szkoleniach 

prowadzonych na  terenie województwa łódzkiego w powiatach: wieluńskim, wieruszowskim, 

sieradzkim, pajęczańskim, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.  

Szkolenia organizowane będą od wrzesień 2017r. do luty 2018r. W ramach zamówienia 

zorganizowane zostaną 62 dni szkoleniowe  tj. 682 sztuki wyżywienia (obiad i przerwa kawowa). 

 
 

III. Warunki składania ofert 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają możliwości do świadczenia wyżej 
wskazanych usług na terenie województwa łódzkiego, we wskazanych powiatach. 
 

IV. Zadania Wykonawcy 

1. W ramach usługi Wykonawca zapewni catering (lunch i przerwę kawową) na szkoleniach 

prowadzonych na  terenie województwa łódzkiego w powiatach: wieluńskim, wieruszowskim, 

sieradzkim, pajęczańskim, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. 

2. Wsparcie realizowane będzie w dni powszednie.  

3. W ramach usługi Wykonawca w ramach cateringu zapewni obiad jednodaniowy: drugie danie 

(mięso/ryba, ziemniaki/frytki/ryż, jarzynka/surówka) oraz jedną przerwę kawową (minimum: 

kawa, herbata, cukier, śmietanka/mleko, woda, ciastka kruche). 

4. Wykonawca zapewnieni catering w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla ilości osób 

zgłoszonej najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

5. Szczegółowy sposób realizacji zostanie uregulowany w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
V. Termin realizacji zamówienia 

Szkolenia będą realizowane w terminie wrzesień 2017r. – luty 2018r, zgodnie z harmonogramem 

przekazanym Wykonawcy.  

 
 
 

http://www.eurogrupa.pl/


 

Dane kontaktowe 
Prosimy o przesłanie/złożenie oferty cenowej na załączonym Formularzu oferty na adres: 
Europejska Grupa Doradcza Spółka z o.o., ul. Sarbinowska 1a, 62-800 Kalisz          
osobiście, za pośrednictwem poczty polskiej lub e-mailem na adres: lodzkie@eurogrupa.pl lub 
Radzimska@eurogrupa.pl do dnia 31.08.2017 r. do godziny 16.00. Cena powinna być 
podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 

mailto:Radzimska@eurogrupa.pl

