Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „ dofinansowanego przez UE skierowanego do osób biernych
zawodowo w wieku 15-29 lat, zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego, nieuczących się
i niekształcących w systemie dziennym w ramach projektu POWR.01.02.02-12-0338/15 uprzejmie
prosimy o przedstawienie w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia
wstępnej kalkulacji ceny dot. zapewnienia całodziennego wyżywienia dla uczestników projektu
w trakcie zajęć poradnictwa grupowego.

1) Przez całodzienne wyżywienie dla 1 osoby należy rozumieć 1 zestaw składający się z
obiadu (zupa plus drugie danie) oraz dwóch przerw kawowych (kawa, herbata, woda,
mleko, cukier, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka).
2) Usługa dot. całodziennego wyżywienia uczestników projektu, spełniać będzie następujące
kryteria:
a) Obiad w każdym dniu zajęć musi składać się dwóch dań: zupy oraz dania głównego
mięsnego lub wegetariańskiego (do wyboru przez uczestników projektu). W
przypadku uczestników, którzy będą wymagali specjalnej diety żywieniowej, należy
dostosować posiłki do potrzeb danego uczestnika.
b) Dwie przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć, obejmować będą co najmniej:
kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki
lub kruche ciastka.
c) Wyżej wymienione produkty spożywcze powinny być wysokiej jakości, winny
spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne,
d) Ciepłe posiłki będą serwowane w temperaturze gwarantującej satysfakcję
uczestników,
e) W ramach usługi Wykonawca zapewni serwis gastronomiczny: dostarczenie posiłków
na wskazane przez Zamawiającego miejsce zajęć, stoliki i serwis gastronomiczny
(przygotowanie, obsługa, pojemniki/naczynia, oraz sprzątanie).
3) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi wyżywienia w trakcie zajęć
poradnictwa grupowego w miejscach i godzinach wskazanych każdorazowo przez
Zamawiającego.
4) Miejscem realizacji zajęć poradnictwa grupowego, w trakcie których Wykonawca
zobowiązany będzie zapewnić usługę całodziennego wyżywienia, będą obiekty/ośrodki
zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego.
5) Zamawiający planuje przeprowadzenie łącznie 15 grup, każda grupa liczyć będzie średnio
11 osób (10 uczestników plus trener/doradca).
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6) Zajęcia dla każdej grupy trwać będą 6 dni, co oznacza, iż dla jednej grupy Wykonawca
będzie zobligowany do zapewnienia: 6 obiadów (każdy obiad dla średnio 11 osób) oraz 12
przerw kawowych (każda przerwa średnio dla 11 osób).
7) 7 Zajęcia poradnictwa grupowego w projekcie planowane są do realizacji na przełomie:
listopada 2016 r. – grudzień 2017 r.

Forma, miejsce i termin składania ofert:
•

•

Ofertę należy przesłać mailowo na adres agata.krukowska@wygconsulting.pl z opisem –
„Rozeznanie rynku wyżywienie w trakcie zajęć poradnictwa grupowego” do dnia 14.11.2016.
do godz 10:00
W ofercie należy podać proponowaną stawkę jednostkową brutto wyżywienia jednej
osoby w trakcie jednego dnia zajęć poradnictwa grupowego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz ludzi młodych

