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Poznań,  22 maja 2017 r. 

Ewa Śmiałek – sekretariat                                                  

         wnioskujący   

 

 

WNIOSEK 10/2017 

o udzielenie zamówienia o wartości pomiędzy 14 tys. a 30 tys. euro 
 

1. Przedmiot zamówienia: 

- usługa 
 

 

na: wykonanie usługi cateringowej w dniu 23 czerwca 2017 r. w Auli UAM w Poznaniu  

 

2. Wymagania dotyczące zamówienia, na co składają się co najmniej opis przedmiotu zamówienia, 

istotne warunki jego realizacji oraz kryteria wyboru wykonawcy: 

Menu: 

I Danie Ciepłe  

 1,5 porcji na osobę (330 porcji) – cząstki kurczaka z 

pieczarkami w sosie Strogonoff 

150 g / na osobę 

 

II Zimny bufet – po 100 porcji z każdego z siedmiu 
rodzajów (łącznie wszystkiego 700 porcji) 

 

 Plastry rolady ze szpinakiem 

 Schab ze śliwką 

 Sandacz w galarecie 

 Tymbaliki z drobiu 

 Rumsztyk z pieczarką 

 Roladki z szynki ze szparagami 

 Polędwiczki drobiowe z brzoskwinią 

80 g / na osobę 

80 g / na osobę 

80 g / na osobę 

80 g / na osobę 

80 g / na osobę 

80 g / na osobę 

80 g / na osobę 

III Sałatki – 1 porcja na osobę w 3 rodzajach (220 porcji)   

  Sałatka grecka 

 Sałatka brokułowa 

 Gyros  

80 g / na osobę 

80 g / na osobę 

80 g / na osobę 

Bułki bankietowe 2 sztuki na osobę (440 sztuk) 
 

IV Słodkie, napoje gorące i zimne  

 tort na śmietanie z truskawkami 

 kawa / herbata – 1 porcja na osobę (220 porcji) 

 soki (220 porcji) 

 pomarańczowy 

 jabłkowy 

 woda mineralna niegazowana (160 porcji 

 woda mineralna gazowana (60 porcji) 

 

200 ml 

200 ml 

 

 

200 ml 

200 ml 

Dodatkowo: 

 przygotowania, dowozu i podania posiłku w dniu 23 czerwca 2017 r. od godziny 20:30, 

w miejscu w Auli UAM w Poznaniu, wskazanym przez Zamawiającego,  

 przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym (wykonawca zapewnia stoły we 

własnym zakresie),  

 świadczenia usługi cateringowej na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem 

sztućców platerowych, serwetek papierowych i materiałowych, obrusów materiałowych,  

 estetycznego podania posiłku,  

 dostarczenia 220 sztuk lampek do wina czerwonego i białego (wino po stronie 
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zamawiającego; obsługa kelnerska po stronie wykonawcy), 

 dostarczenia posiłku na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej na 30 min. przed 

rozpoczęciem wydarzenia,  

 zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min. po zakończeniu 

konsumpcji, 

 

 

- kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej – cena 100 %       

 

3. Zakup przedmiotu zamówienia został zaplanowany w budżecie Filharmonii Poznańskiej: 

 

w wysokości: około 21000,- zł brutto tj. wraz z podatkiem VAT. 

 

 

4. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została z należytą starannością: 

 

a) wartość zamówienia netto w PLN:18000,- zł bez podatku VAT.       

b) złotych (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych) 

c) wartość zamówienia netto w euro: 4311,48 euro 

Uwaga: należy podać wartość zamówienia w euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 

2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254). Kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,1749. 

 
d) Data ustalenia wartości zamówienia: wartość szacunkowa zamówienia ustalona została w dniu 19 

maja 2017 r. na podstawie rozeznania rynku przedmiotu zamówienia. 
 
Wartość ustalono na podstawie: źródłem szacowania wartości zamówienia mogą być przykładowo: katalogi, foldery, 

wydruki ze stron internetowych, rozpoznanie rynku, analiza wcześniejszych zamówień podobnych.  

W przypadku zamówienia na roboty budowlane należy załączyć kosztorys inwestorski. 

 

- wartość szacunkowa zamówienia ustalona została w dniu 19  maja 2017 r. na podstawie wiedzy 

historycznej w oparciu o usługi cateringowe zamówione na początek oraz zakończenie sezonu w roku 

2016 a także rozeznania rynku przedmiotu zamówienia / uaktualnienie cen usług w roku bieżącym 

(wykonano telefony do 3 podmiotów zlokalizowanych na terenie miasta Poznania, świadczących 

usługi cateringowe i wynosi 18000,- zł bez podatku VAT. 

6. Ewentualne inne wymagania Zamawiającego: 

termin wykonania zamówienia: usługa winna być wykonana w dniu – 23 czerwca 2017 r. od godz. 

20:30  

 

 

 

 

 

 

___Ewa Śmiałek_________ 
                osoba wnioskująca 

 

 

_____________________________________ 

akceptacja dyrektora lub zastępcy dyrektora      

Filharmonii Poznańskiej 


