Wrocław, dnia 05.09.2018 r.
SZACOWNIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Gmina Wrocław działając poprzez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a; 53-611 Wrocław,
zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.
1. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu
publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020" i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
2. Przedmiotem niniejszego szacowania jest: dostarczenie przerwy kawowej w związku z organizacją konferencji podsumowującej i
promocyjnej projektu „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w
Gminie Wrocław” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach
Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, nazwa
Poddziałania: 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF.
3. Zakres zadań wykonawcy:
Zapewnienie uczestnikom przerwy kawowej dla: minimum 40 osób maksimum 50 osób
4. Przygotowanie przerwy kawowej (zwanej dalej posiłkiem), obejmuje m.in.:
1) Kawę czarną dostarczoną w termosach podawaną w filiżankach (2 filiżanki kawy na osobę).
2) Herbatę (eal grey, czarną, owocową) dostarczoną w torebkach, termosy z gorącą wodą podawaną w filiżankach
(1 filiżanka herbaty na osobę).
3) 2 porcje ciasta na osobę (jabłecznik 100 g, sernik 100 g)
4) 3 rodzaje owoców umytych (jabłka 6kg, banany 6kg, mandarynki 6kg),
5) Woda mineralna niegazowana 1 x 0,5 l na osobę,
6) Cukier – 2 saszetki na 1 osobę, śmietankę do kawy – 2 sztuki na 1 osobę, cytryna – 1 plasterek na 1 osobę.
5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Dostarczenia usługi cateringowej, w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Wrocławia,
2) Świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych,
3) Zapewnienia stołów i obrusów do ekspozycji posiłków, zastawów i serwetek, termosów do napojów gorących.
4) Nakrycia stołów, dostarczenia i rozstawienia cateringu na godzinę 11:45
5) Zapewnienia pojemnika na resztki po spożytym posiłku i brudną zastawę.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do dokonania kontroli w celu sprawdzenia prawidłowej realizacji ww wymogów.
7) Zapewnienie jednej osoby do obsługi podczas przerwy kawowej.
6.

Miejsce realizacji zamówienia: Przedszkole Nr 109 z oddziałami integracyjnymi, Ulica: Nowowiejska 80a, 50-315 Wrocław.

7.

Dzień realizacji zamówienia: 18.09.2018 r. w godzinach: od 12:00 do 15:00 (wtorek)

8.

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzanie Protokołu wydanych posiłków i przekazywania go Zamawiającemu (podpisywanego
przez przedstawicieli obu stron umowy w chwili podawania posiłków). Przedmiotowe protokoły stanowić będą podstawę do
wystawienia faktury VAT. Wartość faktury będzie ustalana na podstawie iloczynu ilości wydanych posiłków i ich cen jednostkowych
podanych w Ofercie.

9.

Termin wykonania zamówienia na DOSTARCZENIE PRZERWY KAWOWEJ
1) rozpoczęcie: od dnia 18.09.2018 r. godz. 12:00
2) zakończenie: do dnia 18.09.2018 r. godz. 15:00

13. Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia.
Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: rlukaczyk@ckp.pl
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a,
(I piętro, pok. 112, budynek A),

3) szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 10.09.2018 r. do godz. 14:30.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,
z wynagrodzenia brutto wykonawcy, zostaną potrącone wszelkie wynikające z przepisów prawa należności, w szczególności należności
publicznoprawne.
15. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą pełny zakres zamówienia.
16. Zamawiający nie będzie dopuszczał możliwości składania ofert częściowych.
17. Wykonawca oświadcza, że w stawkach, które podał w szacowaniu wartości zamówienia, uwzględnione zostały wszystkie koszty
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym – w przypadku osoby fizycznej ewentualne koszty ZUS i podatku po stronie
Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy (Wykonawcy, Zamawiającego).

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz szacowania wartości zamówienia - na dostarczenie przerwy kawowej.

