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Zapytanie służące szacowaniu wartości zamówienia  
na usługę cateringową podczas Ogólnopolskiego Spotkania Komitetów Rewitalizacji 

 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi 

ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź 

 

Przedmiot Zamówienia 

Wykonawca, w ramach realizacji tej usługi, ma zapewnić wyżywienie dla 60 osób, w obiekcie 
wskazanym przez Zamawiającego, na terenie miasta Łodzi, podczas Ogólnopolskiego Spotkania 
Komitetów Rewitalizacji, w dniach 12-13 kwietnia 2019 r.: 

 60 uczestników w dniu 12 kwietnia 2019 r.: 

a) serwis kawowy, w trakcie trwania spotkania, w formie bufetu wraz z obsługą, składający się: 
z kawy z ekspresu, wrzątku w termosach do dozowania, co najmniej 3 rodzaje herbaty, dodatków 
do kawy i herbaty (cukier, cytryna, mleko), wody gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5 l litra 
(w proporcji ¾ całkowitej liczby butelek - woda niegazowana oraz ¼ całkowitej liczby butelek - 
woda gazowana), soków owocowych (2 rodzaje), ciast (2 rodzaje), ciastek (4 rodzaje), serwisu 
gastronomicznego; 

b) obiad w formie bufetu szwedzkiego: zupa, 2 dania główne do wyboru (w tym 1 danie 
wegetariańskie), 2 dodatki skrobiowe, 2 rodzaje surówek, warzywa gotowane, deser, napoje 
gorące i zimne (herbata – co najmniej 3 rodzaje; kawa z ekspresu, soki – co najmniej 2 rodzaje, 
minimum 0,5 l dla każdej osoby, woda mineralna gazowana/niegazowana – co najmniej 0,5 l dla 
każdej osoby); 

c) kolacja w formie bufetu szwedzkiego: 2 przystawki, zupa, danie główne (do wyboru mięsne lub 
wegetariańskie), deser, napoje (herbata – co najmniej 3 rodzaje; kawa z ekspresu, soki – co 
najmniej 2 rodzaje, minimum 0,5 l dla każdej osoby, woda mineralna gazowana/niegazowana – co 
najmniej 0,5 l dla każdej osoby); 

 60 uczestników w dniu 13 kwietnia 2019 r.: 

d) serwis kawowy, w trakcie trwania spotkania, w formie bufetu wraz z obsługą, składający się: 
z kawy z ekspresu, wrzątku w termosach do dozowania, co najmniej 3 rodzaje herbaty, dodatków 
do kawy i herbaty (cukier, cytryna, mleko), wody gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5 l litra 
(w proporcji ¾ całkowitej liczby butelek - woda niegazowana oraz ¼ całkowitej liczby butelek - 
woda gazowana), soków owocowych (2 rodzaje), ciast (2 rodzaje), ciastek (4 rodzaje), serwisu 
gastronomicznego; 

e) obiad w formie bufetu szwedzkiego: zupa, 2 dania główne do wyboru (w tym 1 danie 
wegetariańskie), 2 dodatki skrobiowe, 2 rodzaje surówek, warzywa gotowane, deser, napoje 
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gorące i zimne (herbata – co najmniej 3 rodzaje; kawa z ekspresu, soki – co najmniej 2 rodzaje, 
minimum 0,5 l dla każdej osoby, woda mineralna gazowana/niegazowana – co najmniej 0,5 l dla 
każdej osoby). 

 

Dodatkowe informacje dla Wykonawcy 

1. Wykonawca zabezpieczy odpowiednią liczbę stolików, zastawę ceramiczną, szklaną oraz 
metalowe sztućce, w ilości pozwalającej na swobodny poczęstunek, obrusy materiałowe, serwetki 
papierowe, a także wykwalifikowany personel do obsługi spotkania; 

2. Menu będzie ustalane z Zamawiającym, na podstawie propozycji przedstawionych przez 
Wykonawcę, najpóźniej 10 dni roboczych przed datą realizacji usługi (min. 2 propozycje menu); 

3. Wszystkie posiłki oraz przerwy kawowe, powinny być zorganizowane w pomieszczeniu 
zarezerwowanym wyłącznie dla uczestników spotkania, lub w specjalnie wydzielonej części.  

 

Termin wykonania zamówienia 

12-13 kwietnia 2019 r. 

 

 

 

Złożenie niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie 
jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi, a tym samym 
nie stanowi podstawy roszczenia oferenta do zawarcia umowy. 


