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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej w ramach 
projektu Laboratorium mody realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12,  
ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź,  tel. 42 643 35 19, faks 42 643 35 19. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi 
noclegowej i gastronomicznej dla grupy 37 osób w okresie od 1 czerwca do 8 czerwca 2011 r.  
(7 noclegów) w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, mieszczących się w jednym budynku  
z dostępem do internetu, oraz wynajmu sali seminaryjnej umożliwiającej przeprowadzenie zajęć 
warsztatowych dla wszystkich uczestników.  

Wykaz wykonania usług: 

Usługa noclegowa: 

14 pokoi 2 – osobowych, 

3 pokoje 3 – osobowe. 

Usługa gastronomiczna: 

1 czerwca – obiad, kolacja 

od 2 czerwca do 7 czerwca – śniadanie, obiad, kolacja 

8 czerwca – śniadanie. 

Śniadania – bufet szwedzki  

Obiady –  serwowane, składające się z zupy, dania głównego na ciepło – co najmniej 2 rodzaje, w 
tym jedno bezmięsne, sałatki lub surówki, deser oraz napoje bezalkoholowe – sok, kompot. 

Kolacje – serwowane, składające się z zimnych przekąsek i jednego dania na ciepło, herbata. 

Usługa wynajmu sali seminaryjnej: 

Stały dostęp do sali seminaryjnej 

 

KRYTERIA WYBORU: 
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

� Cena usługi – 70 pkt.  

� Różnorodność posiłków – podanie przykładowego menu na dwa dni – 30 pkt. 
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Usługa realizowana będzie w dniach od 1 czerwca do 8 czerwca 2011r.   

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
Oferty należy składać w Biurze Projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi, ul. 
A. Naruszewicza 35 do dnia 18 kwietnia 2011r. do godz. 12.00 lub drogą e-mail na adres: 
zsp12@toya.net.pl w postaci załącznika. 

 

Halina Włodarczyk 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 
w Łodzi 

 

 

 
 
 


