
 

 
 

 

ROZEZNANIE RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI CATERINGOWEJ 

W celu ustalenia wartości zamówienia dot. usługi cateringowej, zwracam się z prośbą o podanie ceny 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: usługę cateringową w czasie warsztatu organizowanego przez 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 21 listopada 2022 r. w godzinach 10:00-14:00. 

Szczegółowe warunki wykonania zamówienia: 

1. Miejsce: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Al. T. Kościuszki 19 

2. Liczba uczestników: 50 osób  

3. Zapewnienie cateringu w formie bufetu uczestnikom spotkania:  

 kanapki: co najmniej 4 rodzaje, w tym 2 rodzaje wegańskiej (2 szt. na osobę - min. 120 g/szt.)  

 Ciasto: co najmniej 3 rodzaje (2 szt. na osobę - min. 120 g/szt.) - np. sernik, tiramisu, snickers, 

szarlotka, ciasto z owocami, muffiny itp. 

 napoje gorące serwowane bez ograniczeń, jak: świeżo parzona gorąca kawa z ekspresu, 

herbata ekspresowa (pakowana w oddzielnych torebkach w min. 5 różnych wariantach 

smakowych do wyboru), dodatki: mleczko do kawy, cukier, świeża cytryna pokrojona w plastry; 

 napoje zimne serwowane bez ograniczeń, jak: woda mineralna gazowana i niegazowana 

w butelkach szklanych (w ilości co najmniej 0,33l/os.); 

 napoje zimne: soki, co najmniej 2 rodzaje w ilości co najmniej 0,33l/os 

 półmiski z owocami (minimum 3 rodzaje owoców) około 200 g/os 

4. Świadczenia usług cateringowych z wykorzystaniem jednolitej zastawy stołowej dostosowanej 

do rodzaju potraw i napojów, jednobarwnych obrusów materiałowych; 

5. Zapewnienia obsługi, rozumianej jako działanie osoby lub osób odpowiedzialnych za 

rozmieszczenie potraw, ich uzupełnienie w miarę zużycia oraz sprzątanie w trakcie i po 

zakończeniu spotkania; 

6. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy propozycję menu, która musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

Zamawiający oczekuje podania ceny za całość przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem 

ofertowym oraz określenie szacowanego czasu potrzebnego na realizację zamówienia. 



 

 
 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji cenowej 

w terminie do 15 listopada 2022 r. na adres biuro@lom.lodz.pl 

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr 42 233 54 90. 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani 

zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku 

i uzyskanie wiedzy na temat kosztów i czasu realizacji opisanego zamówienia. 


