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Katowice, 20 wrze śnia 2011 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zwraca się z zapytaniem ofertowym  na 
świadczenie usługi cateringowej na Konferencj ę organizowan ą w dniu 12 pa ździernika 
2011 w ramach projektu "Przez Naukę do Biznesu" (www.przeznaukedobiznesu.pl) 
 
1. Zamawiaj ący:   
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach  
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice 
tel.: (32) 781 49 84, fax.: (32) 781 49 81, e-mail: spin-inkubator@rig.katowice.pl;  
NIP: 634-10-06-202, Regon: 003445317, KRS: 0000163418 
 
2. Przedmiot zamówienia: 
Przedstawienie ceny na świadczenie usług  cateringowych w ramach w/w projektu. 
Wycena powinna być oparta o poniŜsze wytyczne i zawierać wszystkie elementy przedmiotu 
zamówienia. Usługa ma być całościowa tzn. przygotowanie posiłku, dostarczenie, 
rozłoŜenie, dekorację, zastawę stołową i obsługę kelnerską. Ilość uczestników konferencji -  
68 osób. Menu: 

• poczęstunek na powitanie: kawa ze śmietanką, herbata z cytryną, woda mineralna 
gazowana i niegazowana, soki owocowe - 5 rodzajów, róŜne ciastka np. kruche, 
maślane, pierniczki; 

• przerwa kawowa: kawa ze śmietanką, herbata z cytryną, woda mineralna gazowana i 
niegazowana, soki owocowe - 5 rodzajów, ciasta - 5 rodzajów, róŜnorodne owoce 
porcjowane na paterach, sałatka owocowa; 

• lunch: 2 rodzaje zup, 2 rodzaje mięs wraz  z róŜnymi dodatkami, bogata zimna płyta – 
wędliny, mięsa na zimno, pasztety, galarety, sery, ryby, sałatki – 5 rodzajów, róŜne 
przekąski i przystawki. 

 
Uwagi: Lunch serwowany jest w innej sali. 
 
 
3. Cel wyceny:  
Wybór zleceniobiorcy. 
 
4. Termin realizacji:  
12  październik 2011 
 



 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
5. Sposób przygotowania oferty:  
Zgodnie z formularzem ofertowym 
 
6. Kryterium wyboru oferty:   
cena  
 
 
7. Miejsce i termin zło Ŝenia oferty:  
Biuro Projektu „Przez Naukę do Biznesu”, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (ul. 
Opolska 15, 40-084 Katowice). Forma:  osobiście, faksem na nr:  (32) 781 49 84, e-mail: 
spin-inkubator@rig.katowice.pl w terminie do dnia 27/09/2011r. do godz. 15.30. 
 
8. Zapytania o przedmiot zamówienia:  
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskają Państwo pod numerem tel. 
(32) 781 49 84 lub adresem e-mail: spin-inkubator@rig.katowice.pl 
 
 
Załączniki:  
Formularz ofertowy 
 


