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Zapytanie ofertowe 
I. Przedmiot zamówienia:  

1. świadczenie usług cateringowych podczas prowadzonych szkoleń w ramach projektu „Wysoki standard umiejętności interpersonalnych i językowych 

w lubuskich MSP” (WND-POKL.08.01.01-08-178/12) realizowanym w okresie maj 2013-sierpień 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. 

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tzn. przygotowywanie 

i dostarczanie posiłków dla uczestników szkoleń. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000‐6 

 

2. Kryteria oceny: cena brutto - winna obejmować pełen zakres usług określonych w przedmiocie zamówienia, winna uwzględniać wszystkie elementy 

związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia - 100%. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych zamówienia. 

4. Składając ofertę, Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje objęte przedmiotem zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

II. Informacje proceduralne 

1. Ofertę składa się na niniejszym formularzu wpisując na końcu dokumentu zaproponowaną cenę, przybijając pieczęć firmową i składając podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawcy oraz podpisując oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego załączone na końcu 

niniejszego zapytania. 

2. Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu osobiście, pocztą lub mailowo (skan) na adres: magda.kruger@post.home.pl 

3. Termin składania ofert upływa w dniu: 17.05.2013 r. o godz. 15.00. 

4. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami: Magdalena Kruger-Pałgan tel. +48 683254401 

5. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę. 

6. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

7. Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie. Alternatywy zostaną odrzucone. 

8. Wykonawca nie może dokonywać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest - świadczenie usług cateringowych podczas prowadzonych szkoleń w ramach projektu „Wysoki standard umiejętności 
interpersonalnych i językowych w lubuskich MSP” w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw w regionie poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw  współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
1. Miejsce dostawy 
a) Poczęstunek dla UP i wykładowców podczas szkoleń miękkich: Miejsce wskazane przez zamawiającego – teren województwa lubuskiego; 
b) Poczęstunek dla UP i wykładowców podczas szkoleń językowych: Miejsce wskazane przez zamawiającego – teren województwa lubuskiego;       
 
2. Czas realizacji  
7 dni w tygodniu w godzinach zajęć, zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez zamawiającego, w okresie od 27 maja 2013 do dnia 31.08.2014. 
Posiłki należy dostarczyć na zajęcia w każdym dniu szkolenia, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Zużyte naczynia plastikowe należy zabrać 
najpóźniej 15 minut po zakończeniu zajęć w każdym dniu szkoleniowym. 
 
3. Określenie posiłków. 
A. Zestawienie menu posiłków podczas szkoleń miękkich: 
- Zapewnienie stałego dostępu do wody butelkowanej, soków, kawy i herbaty,, śmietanek i mleka do kawy, cytryn, suchych ciastek, batonów 
czekoladowych, cukru, krakersów, ciasta i owoców, 
- Ciepły posiłek (drugie danie) dostarczony w jednorazowym opakowaniu 
Poza  w/w menu Wykonawca dostarczy plastikowe: kubeczki do napojów gorących, kubeczki do napojów zimnych, mieszadełka, talerzyki, łyżeczki, 
widelczyki 
B. Zestawienie menu podczas szkoleń językowych: 
- Zapewnienie stałego dostępu do wody butelkowanej, kawy i herbaty, śmietanek i do kawy,  suchych ciastek, batonów czekoladowych, cukru, 
krakersów. 



 

 
 

Człowiek – najlepsza inwestycja 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

 

Poza  w/w menu Wykonawca dostarczy plastikowe: kubeczki do napojów gorących, kubeczki do napojów zimnych,  mieszadełka,  talerzyki, łyżeczki, 
widelczyki 
 
4. Maksymalna ilość osobodni: 
- poczęstunek podczas szkoleń miękkich - 1078 
- poczęstunek podczas szkoleń językowych- 5280 
 
5. Warunki, które zapewnia Zamawiający:  
Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatny dostęp do: sali, na której będą świadczone usługi; niezbędnej ilości stołów, na których Wykonawca będzie 
przygotowywał do wydania posiłki, 
 
6. Inne warunki realizacji zamówienia: 
A. Podane ilości osobodni są szacunkowe.  
B. Dopuszcza się możliwość przesunięcia ilości realizacji posiłków w poszczególnych miesiącach z uwagi na nieprzewidziane trudności wynikające 
ze zmian w planie szkoleń. 
C. Wykonawca odpowiada za usuwanie i utylizację odpadków i śmieci. 
D. Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i 
żywienia. 
E. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w cyklach miesięcznych na podstawie rozliczeń wydanych posiłków i zamówienia 
częściowego. 
F. Wynagrodzenie obliczone będzie jako iloczyn ilości osób i ilości dni (osobodni) wynikających z zamówienia częściowego oraz ceny jednostkowej 
(wynikającej z oferty Wykonawcy) i płatne na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod 
względem formalnym i materialnym faktury VAT po realizacji każdego zamówienia częściowego, przy czym Strony ustalają, że za datę terminowej 
płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
Przy wykonywaniu ww. obowiązków Zleceniobiorca zapewni zgodność ich wykonania z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz prawa Unii 
Europejskiej, dokumentami programowymi dotyczącymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wytyczne, instrukcje, zarządzenia, itp. - wydawane przez 
instytucje wdrażające i zarządzające), z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu, o którym mowa w punkcie I podpunkt 1. 
 

AKCEPTUJĘ WARUNKI OFERTOWE. 

CENA BRUTTO ZA JEDNĄ GODZINĘ ZGODNIE Z POWYŻSZĄ SPECYFIKACJĄ (POWYŻSZYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM) WYNOSI:  

Przewidywana liczba osobodni 
Cena jednostkowa 
netto za 
osobodzień (zł) 

Wartość netto (zł) 
VAT 
(%) 

Wartość VAT (zł) Wartość brutto (zł) 

a b c =  a x b d e= c x d f= c + e 

Poczęstunek dla UP i wykładowców 
podczas szkoleń miękkich 1078 

         

Poczęstunek dla UP i wykładowców 
podczas szkoleń językowych 5280 

         

 Razem cena jednostkowa netto za 
osobodzień (zł)     

Cena ofertowa brutto (zł) 
  

 
Oświadczenie 
Niniejszym oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem projektu wymienionego w punkcie I. 1. 
niniejszego zapytania ofertowego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

 

Data, podpis i pieczęć składającego ofertę: 


