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Zapytanie cenowe

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Lublinie, 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8 zaprasza do złożenia oferty na:

Zapewnienie  cateringu  dla  uczestników  kursów  doskonalących  dla  ratowników  i 
dyspozytorów  medycznych  realizowanych  przez  Szkołę  Ratownictwa Wojewódzkiego 
Pogotowia  Ratunkowego  SP  ZOZ  w  Lublinie  w  ramach  projektu  systemowego  pn. 
„Wsparcie  systemu ratownictwa medycznego  poprzez  kształcenie  zawodowe lekarzy, 
ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych” współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2011 roku na podstawie umowy 
wykonawczej.

I.  Opis przedmiotu zamówienia:

Zgodnie  z  wymogami   w/w  projektu  planujemy   w  2011  roku  dla  uczestników  kursów 
zrealizować usługę cateringu. Przedmiotem usługi  jest zabezpieczenie  dla  maksymalnie 330 
ratowników  medycznych  przez  6  dni  kursu  1980  posiłków  oraz  maksymalnie  dla   60 
dyspozytorów medycznych przez 8 dni kursu 480  posiłków. Łącznie zabezpieczenie 2460 
posiłków.
Warunki realizacji usługi cateringu  są zgodne z umową wykonawczą nr ZP –1/1545/5/10/UE 
w Warszawie, która określa wymagania jakie musi spełnić wykonawca.  

1. Wykonawca zapewni usługę cateringu dla  11 kursów 6- dniowych dla ratowników 
medycznych (każdego dnia w kursie może uczestniczyć maksymalnie 30  osób ale nie 
mniej  niż  10)  oraz  dla  3  kursów  8  –  dniowych  dla  dyspozytorów  medycznych 
(każdego dnia w kursie może uczestniczyć maksymalnie 20  osób ale nie mniej niż 
10). 

2. Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące cateringu:
W czasie przerwy śniadaniowej uczestnik otrzyma:

- Kanapki - min. 200g/os. oraz ciasteczka lub inne dania śniadaniowe – min 
100g/os;  

- napoje gorące: kawa 250ml/os., herbatę 250ml/os. oraz napoje zimne ( woda 
mineralna-min.250ml/os. ,soki-min. 250 ml/os).

W czasie przerwy lunchowej uczestnik otrzyma:
 ciepły posiłek w formie dania   obiadowego składający się co najmniej z trzech 

             składników np:
- ziemniaki/ryż/makaron/kasza/kluski śląskie itp-min.250 g/os.
- mięso (kotlet/udko/gulasz ,itp. lub opcja wegetariańska (ryba/kotlet 

sojowy/kotlet jajeczny/gulasz warzywny itp.- min.120 g/os.
- surówka/warzywa gotowane-min.150 g/os.



            oraz kawa, herbata, soki, woda mineralna- każde min.250 ml/os. 
            i deser (np. ciastko/sałatka owocowa/mus owocowy)- min.200 g/os.

3. Wykonawca powinien być przygotowany na zapewnienie w każdym dniu trwania 
kursu   25% wegetariańskich zestawów obiadowych. 

4. Wykonawca zapewni śniadanie i lunch w  każdym dniu trwania zajęć wyznaczonych 
przez Zamawiającego (dotyczy również sobót) w  przedziale czasowym; (śniadanie 
9.00-10.00, a lunch  13.00-14.00).

5. Wykonawca będzie realizował zamówienie  w Ośrodku Szkoleniowym WPR SP ZOZ 
w Lublinie, ul. Bursaki 17 w ilości zgłoszonej przez Zamawiającego, jednak nie 
większej niż 30 posiłków i nie mniejszej niż 10 posiłków.

6. O terminach śniadań i lunchu , ilości zgłoszonych uczestników zamawiający 
powiadomi wykonawcę z  wyprzedzeniem  7 dniowym , jednak nie później niż 3 dni 
robocze przed rozpoczęciem kursu.

7. Zamawiający zgłosi  również liczbę wegetariańskich zestawów obiadowych do 
godziny 9.00 pierwszego dnia trwania kursu dla danej grupy. 

8. Wykonawca zapewni dostarczenie ciepłych posiłków. Posiłki i napoje będą 
serwowane w naczyniach jednorazowych.

II.  Płatność za wykonanie usługi cateringu będzie następowała po realizacji zamówienia w 
terminie 30 dni  od  daty prawidłowo wystawionej  f-ry, przelewem.

III.  Ofertę należy złożyć do dnia:  11.04.2011 r. do godz. 10.00

IV.  Oferta winna zawierać co najmniej:
1. NIP
2. REGON
3. Telefon kontaktowy, fax.
4. Nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktu z zamawiającym
5. Cenę za którą będzie wykonany przedmiot zamówienia:

- cena netto.....  słownie: .............................
- cena brutto .......... słownie: ............................
- podatek VAT ..................słownie ..........................

6. Dokładny opis przedmiotu zamówienia
7. termin realizacji zamówienia
8. Oświadczenie Wykonawcy iż zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie 

wnosi do niego zastrzeżeń
9. Oświadczenie Wykonawcy, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni.
10. Wyrażenie zgody na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

V.  Oferty należy składać na adres:
Ośrodek Szkoleniowy  Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie
Ul. Bursaki 17
20-147 Lublin

lub adres e-mail: 
szkola@pogotowie.lublin.pl

lub faksem: 81 533 78 00

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Laurencja Baprawska, 
Małgorzata Zabielska.  Tel.: 81 756-90-41
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