
  

  

 ROZEZNANIE RYNKU NR 11.01.01-28-0153/16/CSK 
  

1.  Zamawiający  CSK ANIMATOR Katarzyna Królak  
Ul. Stefana Czarnieckiego 24/1 
14-100 Ostróda 
Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w gminie Morąg 

2.  Osoba uprawniona do 
kontaktów  
  

Katarzyna Królak, tel. 514902267, fax 897571489, e-mail: 
biuro@cskanimator.pl  

3.  Tryb udzielenia zamówienia  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania 
rynku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego  
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  

4.  Wspólny Słownik Zamówień 
(CPV)  

CPV: 15860000-4 – kawa, herbata i podobne produkty  
CPV: 15981000-8 – wody mineralne  
CPV: 15980000-1 – napoje bezalkoholowe  
CPV: 15830000-5 – cukier i produkty pokrewne  
CPV: 15812100-4 – wyroby ciastkarskie  
CPV: 15300000-1 – owoce, warzywa i podobne produkty  

5.  Przedmiot zamówienia  1. Przedmiot zamówienia obejmuje produkty do sporządzenia serwisów 
kawowych dla 64 osób. Przyjmuje się średnio 167 dni zajęć x 64 
osoby –serwisów kawowych.  

2. Wymagania dotyczące zakupu produktów do sporządzenia serwisu 
kawowego:  
- zakup produktów do sporządzenia serwisu kawowego powinien  
składać się z: kawy (mielonej, rozpuszczalnej), herbaty (czarnej, 
owocowej), śmietanki/mleka pasteryzowanego, cukru, wody 
mineralnej niegazowanej i gazowanej, napojów, owoców; - 
wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia 
dostarczanych produktów zgodnie z obowiązującymi normami;  

6.  Termin i miejsce realizacji 
zamówienia  

01-06-2017 – 31-01-2019 
 Termin dostarczania artykułów- do 3 dni od złożenia zamówienia. 



7.  Składanie oferty, 
wymagania dotyczące 
złożenia oferty  

1. Oferta musi składać się z wypełnionego i podpisanego druku 
formularza ofertowego (załącznik nr 1 do rozeznania rynku);  

2. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich i zawierać 
wszelkie publiczno-prawne obciążenia Zamawiającego jako płatnika;  

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pocztą tradycyjną, kurierem 
lub osobiście do biura projektu – Plac Kombatantów 8/1, 14-300 
Morąg;  

4. Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim;  

5. Termin składania ofert - najpóźniej do dnia 23.05.2017 r. do godz. 

10.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina złożenia 

oferty w siedzibie Zamawiającego;  

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;  

7. Niniejsza wycena służy rozeznaniu rynku i nie stanowi zapytania 
ofertowego zobowiązującego Zamawiającego do wyłonienia 
wykonawcy.   

8.  Załączniki  Formularz ofertowy  

  

    Morąg, dnia  15 maja 2017 r.  


