
W związku z realizacją projektu „Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów
Europy  Środkowo  –  Wschodniej  w  kontekście  100-letniej  tradycji  niepodległościowej,
obywatelskiej i wolnościowej” Urząd Miasta Lublin zwraca się z prośbą o wycenę usługi
zgodnie z poniższym opisem:

świadczenie usług gastronomicznych polegających na zapewnieniu wyżywienia dla
10 zagranicznych wolontariuszy VII Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

Szczegóły oferty:

• świadczenie usług gastronomicznych obejmuje serwowanie następujących posiłków
-  każdy dla 10 osób:
- śniadania w dniach 20 - 26* września 2018 w godz. 8:00-10:00 -  na ciepło lub
zimno oraz kawa lub herbata do wyboru
-  lunche w dniach 19 – 25 września 2018  w godz. 13:00-15:00  - obejmujące
zupę, danie główne, napój (kompot lub woda lub sok)
-  kolacje w dniach 19 – 25 września 2018 w godz. 19:00-21:00  -  obejmujące
1 danie ciepłe oraz napój (woda lub sok)

• posiłki wydawane mają być na podstawie voucherów 

* śniadanie w dniu 26 września 2018 powinno być opakowane w lunchbox i wydane w dniu
25 września po kolacji.

Zamawiający informuje, że dysponuje kwotą 50 zł brutto/osobę/dzień.

Odległość lokalu w którym świadczone będą usługi gastronomiczne powinna wynosić nie
więcej niż 300 m od siedziby Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin
przy ul. Okopowej 11 w Lublinie.

Termin realizacji usługi:
19 - 26 września 2018 r.

Kryteria wyboru:

• atrakcyjność menu pod względem jakościowym i ilościowym
• cena brutto

Ofertę zwierającą wycenę brutto za w/w usługę wraz z ceną jednostkową za osobę/dzień,
menu  (na  każdy  z  posiłków,  na  każdy  dzień  wraz  z  ilością  /  gramaturą  /  litrażem
poszczególnych  potraw)  oraz podpisaną  zgodą  na  przetwarzanie  danych  osobowych



(załącznik nr 1) należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2018 roku do godz. 12.00 na adres
e-mail: mwlazlo@lublin.eu

Osoba do kontaktu: Magdalena Wlazło, tel. 81 466-28-58, mail: mwlazlo@lublin.eu

Klauzula  informacyjna  dotycząca  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  stanowi
Załącznik nr 1. 

Niniejsze  zapytanie  nie  stanowi  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi
zobowiązania do zawarcia umowy. 

W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość wezwania wykonawców do
złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących przesłanych ofert, a także poprawienia, w
uzgodnieniu z wykonawcą, oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie może zostać odwołane jeżeli nastąpi zmiana
okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym. 

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  podjęcia  negocjacji  z  wybranymi  lub  wybranym
wykonawcą celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia. 

O  ewentualnym  wybraniu  Państwa  oferty  zostaniecie  Państwo  poinformowani  drogą
elektroniczną. 
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