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Znak sprawy: WCA/1/Catering                     Lublin, 01.02.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Euro-Forum Marek Gudków w związku z realizacją projektu „Wielkopolskie Centrum Aktywizacji” współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania  

6.2 Aktywizacja zawodowa, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, projekt nr RPWP.06.02.00-30-

0196/15, zaprasza do składania ofert cenowych na zapewnienie cateringu (ciepły posiłek + serwis kawowy) na potrzeby 

uczestników/czek projektu.  

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Euro-Forum Marek Gudków 

20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8 

NIP: 946-123-32-50, REGON: 430588240 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem procedury rozeznania rynku w oparciu o Wytyczne w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Ze względu na specyfikę projektu Zamawiający rozpoczyna realizację projektu przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie i upublicznia zapytanie ofertowe na podstawie ww. Wytycznych. 

W niniejszym przypadku nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany 

do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

NAZWA I KOD OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ (kod CPV): 

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków 
55521200-0 – usługi dowożenia posiłków 
 

Usługa obejmuje zapewnienie cateringu (ciepły posiłek + serwis kawowy) na potrzeby uczestników/czek projektu: 

Informacje na temat ciepłego posiłku w postaci obiadu (II danie) z możliwością dokonania wyboru przez uczestników z 

zaproponowanego menu (minimum 4 propozycje z uwzględnieniem dań wegetariańskich). Wymagana gramatura: 

a) - Mięso/ryba/danie wegetariańskie – min. 130 g;  

- Dodatek skrobiowy (np. ziemniaki/ryż/kasza/frytki) – min. 150 g 

- Warzywa/surówki – min. 150 g; 

b) Dania mączne: pierogi – min. 8 sztuk; kluski, kopytka, pyzy – min. 200 g; placki ziemniaczane z sosem min.  

4 szt.; naleśniki – min. 3 szt. 

Informacje na temat serwisu kawowego. Serwis obejmuje organizację przerw kawowych w zakresie:   

- dostarczenie kawy, herbaty oraz wrzątku w termosach,  

- dodatkowo kawy rozpuszczalnej w słoikach i herbaty w saszetkach,  

- dodatków do kawy i herbaty, tj.: cukru, śmietanki w proszku, kubeczkach lub kartonach,  

- ciastek kruchych  - min. 4 rodzaje,  
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- wody mineralnej – co najmniej 500 ml dla jednego uczestnika. 

 

Zamówienie będzie dostarczane na koszt Wykonawcy pod wskazany przez Zamawiającego adres. Szczegółowe informacje o 

liczbie posiłków na konkretny dzień będą przekazywane Wykonawcy w godzinach porannych danego dnia. Do obowiązków 

wykonawcy będzie również należało uprzątnięcie i odbiór śmieci powstałych przy realizowaniu usługi cateringowej 

bezpośrednio po zakończeniu szkolenia w danym dniu. 

Oferowane produkty, muszą spełniać wymogi SANEPIDU i obowiązujące normy jakości żywieniowej. 

Usługa obejmuje także zapewnienie zastawy jednorazowej lub wielorazowego użytku, tj.: pojemników na ciepły 

posiłek/talerzy, sztućców, kubeczków/filiżanek, łyżeczek/mieszadełek, serwetek. 

 

Maksymalna liczba posiłków: 1752 osobodni (ok. 12 osób x  146 dni), gdzie 1 osobodzień oznacza 1 posiłek ciepły wraz  

z przerwą kawową dla jednej osoby. Rozliczenie będzie odbywało się w oparciu o faktyczną liczbę dostarczonych posiłków, 

która będzie obliczana na podstawie potwierdzeń otrzymania cateringu.  

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do września 2017, przy czym termin realizacji może ulec wydłużeniu  

w przypadku wyrażenia zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu przez instytucję przyznająca dofinansowanie. Termin 

realizacji będzie uzależniony od harmonogramu realizacji szkoleń dla uczestników/czek projektu. O terminie realizacji 

Wykonawca będzie informowany każdorazowo 5 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi dla danej grupy 

uczestników/czek. 

Miejsce realizacji: na terenie województwa wielkopolskiego, odpowiednio do potrzeb uczestników projektu,  

w tym głównie osób niepełnosprawnych (głównie subregion koniński). Miejsce realizacji będzie uzależnione od miejsca 

realizacji szkoleń dla uczestników/czek projektu. O miejscu  realizacji Wykonawca będzie informowany każdorazowo 5 dni 

przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi dla danej grupy uczestników/czek. 

IV. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo  

lub kapitałowo z Zamawiającym.  
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 
czynności związane  z 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. 

3. Weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub 
kapitałowych. 

 
 

V. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy: 
a) W wypadku rozwiązania lub zmiany umowy lub/i wniosku o dofinansowanie nr projektu RPWP.06.02.00-30-0196/15, 

która wiąże Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać 
zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Zarządzającą /wnioskiem o dofinansowanie; 
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b) W przypadku niezawarcia umowy o dofinansowanie na realizację projektu „Wielkopolskie Centrum Aktywizacji”  
nr wniosku o dofinansowanie RPWP.06.02.00-30-0196/15 z Instytucją Zarządzającą dopuszcza się możliwość 
rozwiązania umowy z Wykonawcą bez okresu wypowiedzenia przed rozpoczęciem świadczenia usługi.  

2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
  

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 
 

 
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: 

Kryterium CENA: 100% 

W ramach kryterium cena (cena brutto) maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta według wzoru: 

Cena najniższa 

Cena = ------------------------------ x 100 pkt  

Cena oferty badanej 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryterium. Ocena 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców 

dokumenty. 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 

W odpowiedzi na zapytanie: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 1  

do Zapytania ofertowego. 
5. Oferta powinna być czytelna, trwale spięta i złożona w języku polskim. 
6. Cena w ofercie musi być podana w polskich złotych oraz obejmować wszystkie koszty związane 

realizacją zamówienia i dostarczenia go pod wskazany przez Zamawiającego adres. 
7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez 

Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 
8. Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. 

Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak jak oferta, a koperta powinna zawierać 
dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania 
ofert z wyjątkiem zmian wprowadzonych na wniosek Zamawiającego na etapie oceny ofert. 

11. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Miejsce składania ofert: 

a). osobiście/pocztą na adres: 

Euro-Forum Marek Gudków, ul. Graniczna 4/7,8, 20-010 Lublin, II piętro 

lub 

Biuro Projektu „Wielkopolskie Centrum Aktywizacji”, ul. Berlinga 16/5, 62-400 Słupca. 
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b). drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres:  s.maj@euro-forum.com.pl 

2. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: Usługa cateringu, projekt Wielkopolskie Centrum Aktywizacji 

3. Termin złożenia oferty (oferta musi wpłynąć do tej daty i godziny): 09.02.2017 do godziny 09.00.  

4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi  

o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta dotyczy oraz zwróci tę ofertę. 

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia lub zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia,  

w przypadku: 

a) Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad; 
b) W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z 

Projektem umowy. 
X. KONTAKT 

Sławomir Maj – koordynator projektu 

tel. 81 534 95 72, e-mail:  s.maj@euro-forum.com.pl 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik nr 1 Formularz oferty Wykonawcy  
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

  

mailto:s.maj@euro-forum.com.pl
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: : WCA/1/CATERING  

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY 

skierowany do: 
Euro Forum Marek Gudków 

ul. Graniczna 4/7-8; 20-010 Lublin 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr NIP: 
 
__ __ __ - __ __ __ - __ __ - ____ 

E-mail: 
 
 

Nr telefonu: 
 
 

Nr faksu:  
 
 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego na zapewnienie cateringu (ciepły posiłek + serwis kawowy) na potrzeby 

uczestników/czek projektu „Wielkopolskie Centrum Aktywizacji” przedstawiam następującą ofertę cenową: 

Nazwa usługi 
Wartość NETTO za 
jeden osobodzień / 

osoba 
VAT 

Wartość BRUTTO za 
jeden osobodzień / 

osoba 

Wartość łączna brutto 
(wartość brutto x  1752 

osobodni) 

Catering 
(ciepły posiłek + 
serwis kawowy) 

 
 

   

 
Słownie wartość BRUTTO za jeden osobodzień / osoba: …………………………………….……………………………..… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…..………………………….. 
 
Oświadczam, że: 
 

 Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

 Spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym WCA/1/CATERING z dnia 01.02.2017. 

 Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. 

 W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie do 7 dni od zawiadomienia o wyborze w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

 Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

 Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.  

 
Do oferty załączam: 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 
Inne ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

……………………………………………………………………………………….………………..…………………………………… 
Data i podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy 
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 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego: WCA/1/CATERING 

 

 

……………………………………………… 

Nazwa, adres Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że pomiędzy ………………………………..…………………. a EURO-FORUM Marek Gudków z siedzibą 

w Lublinie, przy ulicy Granicznej 4/7,8, NIP 946-123-32-50, reprezentowanym przez Marka Gudków nie zachodzą powiązania 

kapitałowe lub osobowe, odnoszące się do właściciela firmy lub osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w jego 

imieniu, lub osób wykonujących w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy, o których mowa w części V zapytania ofertowego z dnia 01.02.2017 r. znak sprawy WCA/1/CATERING 

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 

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

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Data i podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy 
 

 


