
 
 

 
„Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń” –  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

Włocławek, 18. 01. 2013 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Nazwa oraz adres zamawiającego: 
 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna 
87-800 Włocławek 
ul. Plac Wolności 1 
tel.: 660 713 891 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi cateringowej dla uczestników spotkań zespołu roboczego, 
spotkań panelowych oraz uczestników warsztatów dla studentów i nauczycieli w projekcie „Lepiej przygotowany 
nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, 
Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia 
nauczycieli – projekty konkursowe. 
 
Termin i pozostałe szczegóły realizacji usługi  
 

− 4 spotkania zespołu roboczego; termin realizacji - luty-marzec 2013 r., dla 10 osób biorących udział w 
każdym spotkaniu (w ciągu całego tygodnia) 

− 3 spotkania panelowe; termin realizacji – luty-marzec 2013 r., dla 10 osób biorących udział w każdym 
spotkaniu (w ciągu całego tygodnia). 

− catering dla studentów biorących udział w warsztatach; termin realizacji – kwiecień-czerwiec 2013 r. i 
kwiecień-czerwiec 2014 r., 3 grupy po 10 uczestników w każdym roczniku studentów, po 5 dni trwania 
warsztatów, spotkania w ciągu całego tygodnia. 

− catering dla nauczycieli-opiekunów praktyk biorących udział w warsztatach; termin realizacji – kwiecień-
czerwiec 2013 r. i kwiecień-czerwiec 2014 r., po 10 uczestników w każdym roczniku, po 4 dni trwania 
warsztatów, spotkania w weekend. 

− Przygotowane posiłki podawane będą na zastawie szklanej. 
 
Zakres usługi obejmuje: 
 
1) przygotowanie i wydanie posiłków w udostępnionej sali w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we 
Włocławku. 

2) wyżywienie będzie zamawiane w terminach między lutym 2013 r a czerwcem 2014 r. 
Dokładne daty i godziny spotkań zostaną ustalone z wyłonionym wykonawcą. 
 
 
Kryterium oceny oferty 

Kryterium oceny oferty będzie cena oraz jakość proponowanego cateringu. 

 

Miejsce i termin składania oferty: 

Oferty wraz z przykładowym menu należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 

 87-800 Włocławek, ul. Okrzei 94, pok. 200 [II p.] – Biuro Projektu 

lub przesłać na adres biuroefs@wshe.pl  

do dnia 04 lutego 2013 r. do godz. 10.00.  

 


