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Białystok, 10.02.2017 r. 

Stowarzyszenie Europartner 
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15-077 Białystok 
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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/7.3/2017/PZ 

 
 

W związku z realizacją projektu „Rozwój ekonomii społecznej”  
nr: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-00/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  
Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym 
województwa podlaskiego 

Priorytet inwestycyjny 9.5 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 
przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do 

zatrudnienia 
 
Miejsce publikacji ogłoszenia: 

 strona internetowa Zamawiającego: www.europartner-akie.pl 
 

I. Zamawiający: 
Stowarzyszenie Europartner 
Akademicki Klub Integracji Europejskiej 
ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 
15-077 Białystok  
tel/fax: 85 732 02 58  
adres e-mail: biuro@europartner-akie.pl 
NIP: 9661737736  
Regon: 052237368  
KRS: 0000206867 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o znaku  MR/H 2014 -
2020/12(02)/09/2016 z dnia 19.09.2016 r., przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 
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Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. Nr 113, poz. 2164). 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dostawa i serwowanie wyżywienia i napojów dla 
uczestników projektu w toku realizowanych zadań projektu z podziałem na następujące części: 
 
CZĘŚĆ 1. Dostawa i serwowanie wyżywienia dla uczestników projektu w toku realizowanych zadań 
projektu w Łomży oraz na terenie gmin powiatu łomżyńskiego, w trybie ciągłym w okresie 
wskazanym w części V zapytania, w którego zakres wchodzi: 

1. Serwis kawowy + obiad podczas szkoleń, po 5 dni w tygodniu (przewiduje się też ewentualne 
szkolenia w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), jednorazowo dla 20 
osób. 

2. Serwis kawowy podczas doradztwa grupowego po 4 dni w tygodniu (przewiduje się też 
ewentualne doradztwo w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), 
jednorazowo dla 20 osób. 

3. Serwis kawowy + obiad podczas wizyt studyjnych, jednorazowo dla 35 osób 
4. Serwis kawowy + obiad podczas spotkań z animatorem w gminach, jednorazowo dla 20 osób 

 

CZĘŚĆ 2. Dostawa i serwowanie wyżywienia dla uczestników projektu w toku realizowanych zadań 
projektu w Zambrowie oraz na terenie gmin powiatu zambrowskiego, w trybie ciągłym w okresie 
wskazanym w części V zapytania, w którego zakres wchodzi: 

1. Serwis kawowy + obiad podczas szkoleń, po 5 dni w tygodniu (przewiduje się też ewentualne 
szkolenia w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), jednorazowo dla 20 
osób. 

2. Serwis kawowy podczas doradztwa grupowego po 4 dni w tygodniu (przewiduje się też 
ewentualne doradztwo w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), 
jednorazowo dla 20 osób. 

3. Serwis kawowy + obiad podczas wizyt studyjnych, jednorazowo dla 35 osób 
4. Serwis kawowy + obiad podczas spotkań z animatorem w gminach, jednorazowo dla 20 osób 

 

CZĘŚĆ 3. Dostawa i serwowanie wyżywienia dla uczestników projektu w toku realizowanych zadań 
projektu w Kolnie oraz na terenie gmin powiatu kolneńskiego, w trybie ciągłym w okresie 
wskazanym w części V zapytania, w którego zakres wchodzi: 

1. Serwis kawowy + obiad podczas szkoleń, po 5 dni w tygodniu (przewiduje się też ewentualne 
szkolenia w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), jednorazowo dla 20 
osób. 

2. Serwis kawowy podczas doradztwa grupowego po 4 dni w tygodniu (przewiduje się też 
ewentualne doradztwo w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), 
jednorazowo dla 20 osób. 

3. Serwis kawowy + obiad podczas wizyt studyjnych, jednorazowo dla 35 osób 
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4. Serwis kawowy + obiad podczas spotkań z animatorem w gminach, jednorazowo dla 20 osób. 
 

CZĘŚĆ 4. Dostawa i serwowanie wyżywienia dla uczestników projektu w toku realizowanych zadań 
projektu w Wysokiem Mazowieckiem oraz na terenie gmin powiatu wysokomazowieckiego, w 
trybie ciągłym w okresie wskazanym w części V zapytania, w którego zakres wchodzi: 

1. Serwis kawowy + obiad podczas szkoleń, po 5 dni w tygodniu (przewiduje się też ewentualne 
szkolenia w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), jednorazowo dla 20 
osób. 

2. Serwis kawowy podczas doradztwa grupowego po 4 dni w tygodniu (przewiduje się też 
ewentualne doradztwo w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), 
jednorazowo dla 20 osób. 

3. Serwis kawowy + obiad podczas wizyt studyjnych, jednorazowo dla 35 osób 
4. Serwis kawowy + obiad podczas spotkań z animatorem w gminach, jednorazowo dla 20 osób. 

 

CZĘŚĆ 5. Dostawa i serwowanie wyżywienia dla uczestników projektu w toku realizowanych zadań 
projektu w Grajewie oraz na terenie gmin powiatu grajewskiego, w trybie ciągłym w okresie 
wskazanym w części V zapytania, w którego zakres wchodzi: 

1. Serwis kawowy + obiad podczas szkoleń, po 5 dni w tygodniu (przewiduje się też ewentualne 
szkolenia w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), jednorazowo dla 20 
osób. 

2. Serwis kawowy podczas doradztwa grupowego po 4 dni w tygodniu (przewiduje się też 
ewentualne doradztwo w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), 
jednorazowo dla 20 osób. 

3. Serwis kawowy + obiad podczas wizyt studyjnych, jednorazowo dla 35 osób 
4. Serwis kawowy + obiad podczas spotkań z animatorem w gminach, jednorazowo dla 20 osób. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie, dostawę i serwowanie wyżywienia dla uczestników  
projektu „Rozwój ekonomii społecznej”: 

a) dwudaniowego obiadu (zupa + drugie danie +napój) 
b) serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie 

przekąski typu paluszki, ciastka, owoce). 
2. Okres współpracy zawierać się będzie w okresie od 01 marca 2017 roku do 29 lutego 2020 roku. 
3. Liczba dni szkoleniowych / doradczych / spotkań oraz wizyt studyjnych, szczegółowe terminy, 

liczba uczestników i obiadów będą każdorazowo ustalane na bieżąco z Wykonawcą zgodnie z 
harmonogramem min. 5 dni przed danym wydarzeniem. 

4. Planowane zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku (ewentualnie również w weekendy) 
w godzinach od 8:00 do 16:00 lub od 9:00 do 17:00, w terminach uzgodnionych uprzednio z 
uczestnikami projektu. UWAGA – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie 
zaplanowanych terminów w zależności od harmonogramu realizacji projektu. 
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5. Wykonawca zapewni dowóz cateringu o ustalonej godzinie oraz na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, zgodnie z terytorium i częścią zapytania, dla której złożył swą ofertę. 

6. Kursy i spotkania odbędą się w miejscowościach najbliższych topograficznie kursantom tj. w Kolnie, 
Zambrowie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem, Grajewie, przy czym sala szkoleniowa, znajdować 
się będzie w odległości maksymalnie 10 km od granic miasta. Warunek podyktowany jest udziałem 
w kursie osób nie posiadających własnego środka transportu, osób wykluczonych społecznie, w tym 
niepełnosprawnych. 

7. Wykonawca dostarcza serwis kawowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 15 min. 
przed planowanym rozpoczęciem zajęć oraz obiad najpóźniej 5 min. przed rozpoczęciem przerwy 
obiadowej. 

8. Wykonawca zapewnienia odpowiednie urządzenia grzewcze w tym przedłużacze, kable niezbędne 
do ich podłączenia i do wykonania usługi. 

9. Menu obiadowe nie może powtórzyć się w tym samym tygodniu (w przypadku szczególnego 
zapotrzebowania - osoby niepełnosprawne, dieta uzasadniona medycznie, wegetarianizm, itp. - dania 
będą indywidualnie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez uczestników). 

10. Wykonawca jest zobowiązany do estetycznego dostarczania i podawania posiłków. 
11. Wykonawca zapewnia transport cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi 

dotyczącymi żywności. 
12. Wykonawca zapewnia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, 

szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami w menu. Zamawiający 
dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych 
dań/napojów.  

13. Wykonawca zapewnia obsługę kelnerską rozumianą jako działanie osoby lub osób 
odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw, uprzątnięcie naczyń i sprzętu po zakończeniu 
wydarzenia oraz wywiezienie śmieci pozostałych po posiłkach. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych 
produktów żywnościowych oraz przygotowania posiłków w dniu świadczenia usługi cateringowej. 

15. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu, terminach i wymiarze 
godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.  

16. Koszt dowozu musi być uwzględniony w cenie oferty. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

55520000 – Usługi dostarczania posiłków 
55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 
15894200-3 - Posiłki gotowe 
 
 
IV. Miejsce wykonania zamówienia: 
Województwo podlaskie, teren Subregionu Łomżyńskiego obejmujący powiaty:  
CZĘŚĆ 1: powiat łomżyński  
CZĘŚĆ 2: zambrowski  
CZĘŚĆ 3: powiat kolneński 
CZĘŚĆ 4: powiat wysokomazowiecki 
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CZĘŚĆ 5: powiat grajewski 
 

V. Termin wykonania zamówienia. 
  
Dla wszystkich części: od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r.  
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 
 

6.1. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub 
osoby prawne, dysponujące potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia (załącznik nr 2). 

2. Używają wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, zgodnie z 
przepisami prawnymi w tym zakresie (załącznik nr 2). 

3. Kontrolują aktualność badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z 
przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków (załącznik nr 2). 

4. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona. 

 
6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania oraz dokonania oceny złożonej oferty. 
 
Wykonawca wraz z ofertą składa następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych – sporządzone według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3, 

b) oświadczenie o używaniu wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów 
spożywczych, zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie (załącznik nr 2), 

c) oświadczenie o kontrolowaniu aktualności badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników 
mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków (załącznik nr 2). 

d) oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej oznaczającej zatrudnienie przy realizacji 
zamówienia na umowę o pracę co najmniej 1 osoby bezrobotnej, niepełnosprawnej lub osoby, o 
której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu 
socjalnym) według załącznika nr 4; 
 

VII. Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia 
 

1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
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przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w punktach a-d, 
zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

2. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem ich 
wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty. 

3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków 
udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z 
przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania. 
 

VIII. Kryteria oceny ofert: 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 
a) Cena brutto – 60 % 
b) Klauzule społeczne – 40% 
 
KRYTERIUM A 
Cena (C) – 60% - oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) oferta otrzyma 60 pkt. Ilość punktów dla 
każdej ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru:  
 

C=
 .

 .
 X 60 pkt. 

 
gdzie: 
C – liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena” 
Cmin – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych 
ofert nie podlegających odrzuceniu 
Cbad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
KRYTERIUM B  
Klauzule społeczne – 40% - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium 
to 40.  
Zasady szczegółowej oceny kryterium Klauzul społecznych: 
 
W przypadku ofert, które spełniły kryterium klauzul społecznych: zatrudniania na umowę 
o pracę co najmniej 1 osoby bezrobotnej, niepełnosprawnej lub osoby, o której mowa w 
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przepisach o zatrudnieniu socjalnym (art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym) przy 
realizacji zamówienia* 

niezatrudnianie przy realizacji zamówienia 
osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub 
osób, o których mowa w przepisach o 
zatrudnieniu socjalnym 

0 pkt 

zatrudnianie przy realizacji zamówienia jednej 
osoby bezrobotnej, niepełnosprawnej lub 
osoby, z katalogu osób, o których mowa w 
przepisach o zatrudnieniu socjalnym 

20 pkt 

zatrudnianie przy realizacji zamówienia dwóch 
lub więcej osób bezrobotnych, 
niepełnosprawnych lub osób, o których mowa 
w przepisach o zatrudnieniu socjalnym 

40 pkt 

 
*W przypadku osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej kryterium może zostać uznane za 
spełnione w momencie zatrudnienia do realizacji niniejszego zamówienia nowej osoby, natomiast w 
pozostałych przypadkach wystarczającym jest oddelegowanie do realizacji przedmiotu zamówienia 
pracownika Wykonawcy, posiadającego wymagany status. 

 

Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady, iż 
wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a 5-9 w górę. 

 

W przypadku uzyskania przez dwóch oferentów takiej samej ilości punktów, wybrany zostanie oferent 
zatrudniający więcej osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub osób, o których mowa w przepisach o 
zatrudnieniu socjalnym, a jeśli nadal nie będzie możliwy wybór oferenta, zamawiający zastrzega sobie 
prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, zajmującymi najwyższe miejsce w liście rankingowej. 

 
IX. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 
1. Wymagania podstawowe:  

a. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub 
odręcznie drukowanymi literami) w sposób czytelny i przejrzysty - według wzoru: 
FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1); 

b. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 
wyniku postepowania;  

c. do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami 
zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami - załącznikami. 

2. Cena:  
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a. oferta powinna zawierać cenę jednostkową przerwy kawowej dla jednego uczestnika projektu, 
cenę jednostkową obiadu i przerwy kawowej dla jednego uczestnika projektu oraz cenę łączną 
obu usług, podaną w polskich złotych (PLN) w kwocie brutto. Cena brutto musi uwzględniać 
podatek VAT, którego obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów. Do 
oceny oferty brana będzie pod uwagę łączna cena brutto przerwy kawowej i obiadu. 

3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.  
a. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego 

zapytania ofertowego.  
b. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest:  

 
PAWEŁ BACKIEL, tel. +48 501 514 055 , email: pawel.backiel@gmail.com  

 
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (z jedną ostateczną ceną), na każdą część zapytania 
ofertowego, bądź tylko na wybraną przez niego część; złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej 
oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej)- 
spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.  
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez 
osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty 
pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:  

a. osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi 
przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;  

b. pełnomocnika lub pełnomocników, którym Wykonawca udzielił pełnomocnictwa. 
Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.  

c. pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo 
(kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.  

7. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami 
zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w 
szczególności zawierać wszystkie informacje i dane. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia, 

 Unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,  a także do 
pozostawienia postepowania bez wyboru oferty, 

 Odrzucenia oferty z rażąco niską ceną, 

 Odrzucenia ofert, których wartość przekroczy kwotę możliwą do zakontraktowania określoną we 
wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia). 

9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
X. Termin i miejsce składania ofert: 

Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@europartner-akie.pl, 
faksem na nr: 85 732 02 58,  poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 
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Stowarzyszenie Europartner AKIE, ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok, w 
terminie od dnia 10.02.2017 r. do dnia 22.02.2017 r. do godz. 16:00. Oferty, które wpłyną po terminie 
wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 
tel. 85 732 02 58 od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-16:00.  
Osobą uprawnioną do kontaktu jest: 
Paweł Backiel – (85) 732-02-58, e-mail: pawel.backiel@gmail.com 
 
XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XII. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu  rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 

XIII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, 
których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania.  
 
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może 
wybrać kolejną ofertę spośród złożonych ofert. 
 

XIV. Zmiany w umowie 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:  
a) zaistnienia omyłki pisarskiej,  
b) zmiany danych teleadresowych,  
c) zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w 

dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,  
d) dopuszcza się możliwość zmiany terminu dostawy posiłków składających się na przedmiot 

umowy z następujących przyczyn:  

 jeżeli ze względu na dłuższe pozyskiwanie uczestników projektu zostanie przesunięty termin 
szkoleń lub doradztwa,  

 jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie 
szkolenia/doradztwa (w szczególności: choroba trenera/doradcy, siła wyższa),  

 jeżeli Zamawiający w dniu wykonania usługi nie będzie posiadał niezbędnych zezwoleń, 
umów, akredytacji.  

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie 
danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających 
wpływ na jej ważność. 

4. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez 
obie strony.  
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w 
przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu. 

 
XV. Pozostałe informacje 
 
Wykaz załączników: 

1. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -  Załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  – Załącznik nr 3, 
4. Oświadczenie o spełnieniu kryterium klauzuli społecznej – Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 1- Formularz ofertowy   
 
          

………………………………. 
Miejscowość, data 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1//02/7.3/2017/PZ w trybie rozeznania rynku z dnia 
10.02.2017 roku 
 
Dane Wykonawcy: 
 
………………………………………………………. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………… 
 
Tel: ………………………………………………… 
e-mail: ……………………………………………………………………………………………. 
Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………… 
Data: ……………………………………………… 
 
 
1. Oświadczam, że oferuję następujący przedmiot zamówienia: 

 
Przygotowanie dostawa i serwowanie wyżywienia i napojów dla uczestników projektu w toku 
realizowanych zadań projektu pn. „Rozwój ekonomii  społecznej  nr: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-00/16 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w następującym zakresie: 

CZĘŚĆ 1: 
Cena brutto za przerwę kawową dla 1 uczestnika projektu: ……………… zł. 
(słownie………………………………………………………………….) 
Cena brutto za obiad dla  1 uczestnika projektu: ……………… zł. 
(słownie………………………………………………………………….) 
Łączna cena brutto za obiad + przerwę kawową dla jednego uczestnika projektu ……………… 
zł. (słownie………………………………………………………………….) 

CZĘŚĆ 2: 
Cena brutto za przerwę kawową dla 1 uczestnika projektu: ……………… zł. 
(słownie………………………………………………………………….) 
Cena brutto za obiad dla  1 uczestnika projektu: ……………… zł. 
(słownie………………………………………………………………….) 
Łączna cena brutto za obiad + przerwę kawową dla jednego uczestnika projektu ……………… 
zł. (słownie………………………………………………………………….) 

CZĘŚĆ 3: 
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Cena brutto za przerwę kawową dla 1 uczestnika projektu: ……………… zł. 
(słownie………………………………………………………………….) 
Cena brutto za obiad dla  1 uczestnika projektu: ……………… zł. 
(słownie………………………………………………………………….) 
Łączna cena brutto za obiad + przerwę kawową dla jednego uczestnika projektu ……………… 
zł. (słownie………………………………………………………………….) 

CZĘŚĆ 4: 
Cena brutto za przerwę kawową dla 1 uczestnika projektu: ……………… zł. 
(słownie………………………………………………………………….) 
Cena brutto za obiad dla  1 uczestnika projektu: ……………… zł. 
(słownie………………………………………………………………….) 
Łączna cena brutto za obiad + przerwę kawową dla jednego uczestnika projektu ……………… 
zł. (słownie………………………………………………………………….) 

CZĘŚĆ 5: 
Cena brutto za przerwę kawową dla 1 uczestnika projektu: ……………… zł. 
(słownie………………………………………………………………….) 
Cena brutto za obiad dla  1 uczestnika projektu: ……………… zł. 
(słownie………………………………………………………………….) 
Łączna cena brutto za obiad + przerwę kawową dla jednego uczestnika projektu ……………… 
zł. (słownie………………………………………………………………….) 

 

2. Oświadczam, że Oferent posiada odpowiednie zaplecze techniczne do wykonania zamówienia 
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym, uzyskałam/em konieczne informacje 

do przygotowania oferty i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń 
4. Mam świadomość, iż brak nieusprawiedliwionego stawiennictwa Wykonawcy oraz nieprzedłożenie 

wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować  odstąpienie od podpisania 
umowy, a tym samym niespełnienie warunków udziału w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie 
oferty Wykonawcy. 

5. Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami oraz wymaganiami określonymi w 
zapytaniu ofertowym; 

6. Zobowiązuję się do spełniania pozostałych wymagań wobec Wykonawcy: 
a) Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie, dostawę i serwowanie wyżywienia dla 

uczestników przeprowadzanych szkoleń w projekcie „Rozwój ekonomii społecznej”: 
- dwudaniowego obiadu (zupa + drugie danie +napój) 
- serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie 

przekąski typu paluszki, ciastka, owoce). 
b) Okres współpracy zostanie określony w umowie i zawierać się będzie w okresie od 01 marca 

2017 roku do 29 lutego 2020 roku. Liczba dni szkoleniowych, szczegółowe terminy szkoleń, 
liczba uczestników  i obiadów będą każdorazowo ustalane na bieżąco z Wykonawcą zgodnie z 
harmonogramem szkoleń ustalanym z Zamawiającym (min. 5 dni przed danym szkoleniem). 

c) Planowane zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku (ewentualnie również w 
weekendy) w godzinach od 8:00 do 16:00 lub od 9:00 do 17:00, w terminach uzgodnionych 
uprzednio z uczestnikami projektu. UWAGA – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
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wstępnie zaplanowanych terminów ww. wsparcia w zależności od harmonogramu realizacji 
projektu. 

d) Wykonawca zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie oraz na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. 

e) Wykonawca dostarcza serwis kawowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 
15 min. przed planowanym rozpoczęciem zajęć oraz 5 min. przez rozpoczęciem przerwy 
obiadowej. 

f) Wykonawca zapewnienia odpowiednie urządzenia grzewcze w tym przedłużacze, kable 
niezbędne do ich podłączenia i do wykonania usługi. 

g) Menu obiadowe nie może powtórzyć się w tym samym tygodniu (w przypadku 
zapotrzebowania (osoby niepełnosprawne, dieta uzasadniona medycznie, wegetarianizm itp. - 
dania będą indywidualnie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez uczestników). 

h) Wykonawca jest zobowiązany do estetycznego dostarczania posiłków. 
i) Wykonawca zapewnia transport cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami 

sanitarnymi dotyczącymi żywności. 
j) Wykonawca zapewnienia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, 

szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami menu. 
Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do 
serwowanych dań/napojów.  

k) Wykonawca zapewnia obsługę kelnerską rozumianą jako działanie osoby lub osób 
odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw, uprzątnięcie naczyń i sprzętu po zakończeniu 
zajęć oraz wywiezienie śmieci pozostałych po posiłkach. 

l) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych 
produktów żywnościowych oraz przygotowania posiłków w dniu świadczenia usługi 
cateringowej. 

m) Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu, terminach i 
wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.  

n) Koszt dowozu musi być uwzględniony w cenie oferty 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w 
takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania; 
 
Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 
zawarte w Załączniku nr 1,2,3,4 oraz przedłożonych dokumentach są zgodne z prawdą. 
 

 
 

………………………………………… 
(podpis i ew. pieczątka) 
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Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2)   posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5)  posiadania statusu osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 

6)  używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, 
zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie. 

7)  kontroli aktualności badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z 
przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 
karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

 

................................................................                                 ................................................................ 
 

Miejscowość, data                                                                  Podpis osoby/osób  
uprawnionej/ych do  

         reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisany(a) 
…………………………………………………………………………………………………..  

reprezentujący 
firmę…………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że jestem/nie jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
 ................................................................                                 ................................................................ 
 

Miejscowość, data                                                                  Podpis osoby/osób 
uprawnionej/ych do  

         reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu kryterium klauzuli społecznej  
 
Dane Wykonawcy: 
 
………………………………………………………. 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH 
 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na usługi cateringowe dla Stowarzyszenia 
Europartner Akademickiego Klubu Integracji Europejskiej w ramach projektu pn. „Rozwój ekonomii  
społecznej  nr: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-00/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  
 
oświadczam, że przy realizacji zamówienia b ę d ą / n i e  będą 1 stosowane klauzule społeczne, tzn. 
przy jego realizacji z o s t a n ą / n i e   z o s t a n ą 2 zatrudnione na umowę o pracę osoby 
bezrobotne lub niepełnosprawne lub osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (art. 
1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym) w liczbie ………3. Przy realizacji zamówienia osoby te będą 
zajmowały się ……………………………………………………………..…………………………..4 
 
 
 

 
 
 

------------------------------------------------- 
(miejscowość i data) 

 
 
 

------------------------------------------------ 

Podpis osoby/osób uprawnionej/ych 
do reprezentacji Wykonawcy 

 
 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 

2 Niepotrzebne skreślić 

3 Podaj liczbę osób lub wpisz nie dotyczy (jeżeli klauzula społeczna nie jest spełniona) 

4  Podaj opis lub wpisz nie dotyczy (jeżeli klauzula społeczna nie jest spełniona) 


