
 
 

 

 

 

 
 

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej  

30000 euro 

Nr ……/2015 

1)Nazwa i adres zamawiającego: Muzeum Warszawy  Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 

Warszawa. 

2)Nazwa nadana zamówieniu: Usługa cateringu w dniu 24.11.2015r.  na potrzeby 

spotkania odbywającego się z okazji „Premiery 

Planu Romera”  

3)Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i usługa cateringu w dniu 24.11.2015r. w 

godzinach 17-21:  

1) 15 półmisków przekąsek mini wegetariańskich: 

- mini tarta ze szpinakiem,  

- krucha babeczka z musem serowym i orzechami,  

- roladka z grillowanej cukinii z kozim serem,  

- mini ptyś z pasta warzywną  

po 5 sztuk każdego rodzaju na 1 półmisku, 50-60g 

każda); 

2) 10 półmisków przekąsek mini:  

- mini roladki z ciasta naleśnikowego z szynką, 

- mini paszteciki z żurawiną,  

- koreczki z grillowanego kurczaka z żółtym serem 

i pietruszką,  

- mini paszteciki z soczewicy  

po 5 sztuk każdego rodzaju na 1 półmisku, 50-60g 

każda); 

3) 500 sztuk serwetek papierowych 

dwuwarstwowych.  

Zastawa oraz akcesoria (serwetki papierowe, obrusy 

białe matowe) firmy zewnętrznej. 

Obsługa firmy zewnętrznej. 

Liczba uczestników – 100 osób.  

 

 

4)Pożądany termin wykonania:  24.11.2015r. 

5)Kryteria udziału: 
     5.1)Wiedza i doświadczenie (referencje): 

 
W okresie ostatnich 3 lat wykonanie nie mniej niż 

dwie usługi cateringowe za kwotę co najmniej 3500 

zł brutto. 
     5.2)Uprawnienia do wykonywania określonej 

     działalności lub czynności: 
Posiadanie aktualnego wpisu do rejestru zakładów 

podlegających urzędowej kontroli organów 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
     5.3)Odpowiedni potencjał techniczny: 
 

 nie dotyczy 



 
 

 

 

     5.4)Dysponowanie osobami zdolnymi do 

     wykonania zamówienia: 
 nie dotyczy 

     5.5) Sytuacja ekonomicznej i finansowania  

6)Miejsce i forma składania ofert: W siedzibie w godzinach pracy Muzeum lub  

e-mail:marketing@muzeumwarszawy.pl    

7)Termin składania ofert: Do dnia 18.11.2015r. do godz. 12:00 

 

8)Osoba do kontaktu ze strony 

zamawiającego: 

Nina Belczyk, Jolanta Szyman  

tel.: (22) 596 67 29 lub (22) 518 34 30 

9) kryteria oceny ofert Cena 100% 

1. Muzeum Warszawy w przypadku zaakceptowania zakupu przez kierownika jednostki i 

zagwarantowania finansowania realizacji zamówienia, spośród prawidłowo  zgłoszonych 

kandydatur wybierze podmiot, któremu powierzy realizację zamówienia.  

2. Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi podmiotami.  

3. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może 

stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Muzeum Warszawy  

4. Muzeum nie ponosi kosztów sporządzenia oferty. 

 

 

 

 

 

 

 


