
 

 

Toruń, 2018-02-02 

Zapytanie ofertowe 

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na usługę 

cateringową dla grupy we wskazanym miejscu. 

1. Warunki zamówienia: 

 a) termin 11 kwietnia 2018: 

 - śniadanie i  kolacja dla grupy 25 osób; zimny bufet, herbata i kawa; z dostarczeniem do obiektu 

wskazanego przez Zamawiającego na terenie zespołu staromiejskiego w Toruniu, wraz z 

udostępnieniem naczyń i sztućców; 

- lunch dla grupy 60 osób; ciepły bufet:  zupa,  drugie danie, sok i woda; z dostarczeniem do obiektu 

wskazanego przez Zamawiającego na terenie zespołu staromiejskiego w Toruniu, wraz z 

udostępnieniem naczyń i sztućców; 

b) termin 12 kwietnia 2018: 

- śniadanie i  kolacja dla grupy 25 osób; zimny bufet, herbata i kawa, z uwzględnieniem opcji 

wegetariańskiej; z dostarczeniem do obiektu wskazanego przez Zamawiającego na terenie zespołu 

staromiejskiego w Toruniu, wraz z udostępnieniem naczyń i sztućców; 

- lunch dla grupy 60 osób; ciepły bufet:  zupa,  drugie danie, sok i woda, z uwzględnieniem opcji 

wegetariańskiej; z dostarczeniem do obiektu wskazanego przez Zamawiającego na terenie zespołu 

staromiejskiego w Toruniu, wraz z udostępnieniem naczyń i sztućców; 

2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zamówienie: 
Oferty mogą składać podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie gastronomii, mające 

możliwość realizacji założeń określonych w punkcie nr 1 zapytania (zaplecze gastronomiczne, 

zasoby kadrowe), a także posiadające doświadczenie w realizacji podobnych usług.  

Należy do oferty dołączyć oświadczenie o spełnianiu powyższych wymagań. 

3.  Termin płatności: 21 dni; forma: przelew; 

3.Zawartość oferty:  
- należy podać koszt całkowitej ceny brutto za usługę. 

4.Miejsce i termin składania okres: 
-oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: e.rejs@um.torun.pl do dnia 12 lutego do 

godziny 14.00. 
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Uwagi 

-niniejsza oferta nie stanowi oferty na myśl art. 66 KC, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

-zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa 

zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.  

-zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także 

rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny, kryterium oceny oferty będzie najniższa cena.  

 

Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta 

Aleksandra Iżycka 




