
Warszawa, 28 września 2021 r. 
  

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 2/2021 
  

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji 

Turystyka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, przesyła zapytanie o 

cenę usługi dotyczącej: „Organizacji spotkania upowszechniającego działania Sektorowej Rady ds. 

Kompetencji Turystyka dla  interesariuszy sektora turystyki” -  dla 30-50 osób. 
  
I. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania wyłonienia wykonawcy na realizację 

zadania  dwóch spotkań  w 2020 roku. wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w 

myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
II. Szczegóły zamówienia: 
1. wynajem sali konferencyjnej dla 40-50,  na spotkania w 2021 r. na okres 4-6 godz. w budynku 

przystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażonej w: 
  
• krzesła dla gości ustawione teatralnie; 
• ekran, rzutnik, laptop, pilota do prezentacji; 
• nagłośnienie; 
• klimatyzację; 
w ramach wynajęcia sali, zapewnienie obsługi technicznej. 
  
2. zapewnienie tzw. przerwy kawowej dla 40-50 uczestników spotkania; tzn. bufet kawowy 

ustawiony przed lub w sali konferencyjnej w systemie ciągłym 



Na przerwę kawową składać się będą: 

1. herbata, kawa rozpuszczalną oraz kawa z ekspresu wysokociśnieniowego wraz z dodatkami 

typu: cukier, mleko, cytryna; 

2. soki owocowe, woda mineralna gazowana i niegazowana; 

3. słodkie przekąski typu ciasteczka (co najmniej trzy rodzaje)oraz słone przekąski (co najmniej 

trzy rodzaje 

4. owoce (co najmniej trzy rodzaje). 
3. miejsce– przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
II. Oferta 
1. Prosimy o przesłanie oferty cenowej zgodnie z Załącznik 1 – Formularz „OFERTA” zawierającej: 
2. deklarację dostępności sali konferencyjnej o wymaganym standardzie w wymaganym terminie i 

miejscu przez zamawiającego 
3. całkowity kosztorys usługi (kwota brufo) uwzględniająca z podziałem na : 
a) koszt wynajęcia Sali konferencyjnej; 
b) koszt przerwy kawowej/bufetu kawowego dla 40-50 osób; 

III. Terminy 
Złożenie oferty do końca dnia 05. Pazdziernika 2021 r. w biurze projektu: 
Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan 
Al. Prymasa Tysiącilecia 38a  01-242 Warszawa 
bądź 
przesłanie na adres mailowy: 
e-mail: jratajski@zptlewiatan.pl 
  
IV. Osoba upoważniona do kontaktu: 
Józef Ratajski 
Al. Prymasa Tysiąclecia 38a 01-242 Warszawa 
tel. +48 601284197 lub  Małgorzta Rafał 691036611


