Zapytanie ofertowe
2/ES30+II/2022 z dnia 15.04.2022 roku
Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację usługi zapewnienia posiłku podczas szkoleń
zawodowych w ramach projektu pn „Elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+II” (nr RPPK.07.01.0018-0141/20), zwanego dalej „Projektem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 ,Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu
Adres strony internetowej na której dostępne jest zapytanie ofertowe: http://www.educare.pl
Nazwa i adres Zamawiającego:

Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego z siedzibą
przy:
ul. Rynek 21
39-200 Dębica
Adres korespondencyjny: ul. Krakowska 25, 39-200 Dębica
NIP: 872-219-75-88
REGON: 691781290

Osoba do kontaktu w sprawie
zamówienia w zakresie
merytorycznym (specyfikacja
zamówienia):

Antoni Kamiński
tel. /+48/ 603103698, w godzinach od 7:00 do 15:00
e-mali: akaminski@educare.pl

Osoba do kontaktu w sprawie
zapytania w zakresie formalnym
(przygotowanie oferty, niezbędne
dokumenty):

Antoni Kamiński
tel. /+48/ 603103698, w godzinach od 7:00 do 15:00
e-mali: akaminski@educare.pl

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie procedury rozeznania rynku
zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020; aktualne obowiązują od 10.09.2019r. Do niniejszego trybu nie stosuje się
przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa
nadana
zamówieniu
przez
Zamawiającego:
2. CPV (Wspólny
Zamówień)

Zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych
dla 50 uczestników projektu pn. „„Elastyczna ścieżka do
zatrudnienia 30+II””

Słownik

3. Przedmiot zamówienia wraz ze
szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i
handlu detalicznego
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa
obejmująca: Obiad (II danie, napój) dla Uczestników
Projektu podczas

szkoleń zawodowych: szacunkowo 21 dni po
8godz. x 50 Uczestników projektu = catering na 1050
osobodni ;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługa przygotowania i podawania wyżywienia
obejmuje:
1) Przygotowanie i podanie obiadu 1daniowego w ramach każdego z szkoleń dla
max 50 uczestników szkoleń zawodowych.
Wykonawca w ramach usługi będzie
zobowiązany w każdym dniu szkolenia do
zapewnienia ciepłego jednodaniowego
posiłku, tj.: drugie danie do wyboru (mięsne
lub wegetariańskie, min. 200 g na osobę),
przykładowo dodatki do drugiego dania:
ziemniaki gotowane/pieczone lub ryż lub
makaron lub kasza (co najmniej 300 g na
osobę), sałatka, sok/ wodę (co najmniej 250
ml/os.)

Warunki wykonania zamówienia:
1) Przygotowanie posiłków, jak również dowóz
posiłków (jeśli dotyczy) i obsługa oraz
uprzątnięcie pozostałości zostanie zapewnione
przez wykonawcę i odbywać się będzie
zgodnie z wymaganiami sanitarnymi
dotyczącymi żywności, posiłki
przygotowywane zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia
2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.).
2) Wykonawca zapewni dostarczanie posiłków w
godzinach wskazanych przez Zamawiającego
3) Wykonawca zapewni serwowanie posiłków
bezwzględnie świeżych i ciepłych, tj. w
temperaturze gwarantującej satysfakcję
uczestników, w ilości umożliwiającej
zaspokojenie potrzeb uczestników.
4) Wykonawca uwzględni w menu potrzeby
osób o szczególnych wymaganiach
żywieniowych, wynikających z
niepełnosprawności i/lub światopoglądu (np.

5)

6)

7)

8)

9)

wegetarianie, diabetycy, alergicy
pokarmowi).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmiany liczby zamówionych posiłków, w
zależności od wyników rekrutacji.
Harmonogram (godziny serwowania) obiadu
będzie podporządkowany wymaganiom
Zamawiającego.
Dokładny termin i godziny szkoleń będą
ustalane w porozumieniu z Zamawiającym, z
możliwością przesunięcia terminu realizacji
zamówienia na skutek wystąpienia nowych
okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
niezależnych od Zamawiającego.
Zamawiający nie zna dokładnej liczby
potencjalnych uczestników danego szkolenia,
gdyż uzależnione jest to od IPD uczestników
projektu. Liczebność grup szkoleniowych
wyniesie od – 1 do8 osób.
Miejsce realizacji usługi: województwo
podkarpackie – Dębica, Rzeszów lub inne
miasto powiatowe – w zależności od miejsca
przeprowadzanego szkolenia

Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany
terminu realizacji zamówienia.

3. Warunki płatności:

4. Zamówienia uzupełniające:
5. Zmiany umowy:

Płatność w terminie do 30 dni od daty dostawy przedmiotu
zamówienia, płatna na podstawie prawidłowo wystawionej
i dostarczonej fakturze VAT/rachunku. Potwierdzeniem
dostawy jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczy za
realnie dostarczone posiłki. Dostarczenie posiłków będzie
weryfikowane na podstawie podpisów uczestników
szkolenia, potwierdzających otrzymanie cateringu.
Przewiduje się
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień
umowy w przypadkach:
1) Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy;
2) 2) Gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów
i usług na usługi stanowiące przedmiot zamówienia

6. Oferty
wariantowe
i
częściowe:
7. Termin wykonania zamówienia:

3) przypadku zmiany harmonogramu realizacji
umowy, jeżeli zmiana ta nastąpiła po udzieleniu
zamówienia;
4) W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie
dało się przewidzieć w momencie podpisania
umowy.
Nie dopuszcza się
od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2022

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA
Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy,
którzy:
1) Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych usług:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże się należytym wykonaniem, w ciągu ostatnich 12
(dwunastu) miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, zorganizował co najmniej 3 usługi obejmujące
przygotowanie i podawania wyżywienia dla minimum 50
uczestników
Wykonawca przedłoży wykaz zrealizowanych usług .
2. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) Posiadają niezbędne uprawnienia do poprawnego,
zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotowego
zamówienia;
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne
do poprawnego wykonania zamówienia;
c) Dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do
wykonania przedmiotu
zamówienia;
d) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
e) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
pozwalającej na wykonanie zamówienia.
Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenia
potwierdzające spełnienie ww. warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

IV. KRYTERIUM, JEGO ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Kryterium wyboru:

2. Zasady spełnienia i
weryfikacji kryteriów
wyboru:

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena oferty
100%
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu, określonego w Punkcie IV, Wykonawca
przedłoży stosowne Oświadczenia potwierdzające
spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 1)

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Dopuszcza się złożenie ofert


osobiście w sekretariacie Fundacji lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich
na adres: Educare et Servire, ul. Krakowska 25, 39-200 Dębica Ostateczny termin składania
ofert upływa: 25.04.2022 r., godz. 11.00.W przypadku korzystania z usług pocztowych lub
kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia
odbioru przesyłki przez Zamawiającego oferta złożona po terminie zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
3. Wykaz zrealizowanych usług dostarczenia cateringu dla co najmniej 50 osób lub referencje
lub referencje

VI. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
Wykonawcą w ramach zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany
osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym, a wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) 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.
Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
VII. INNE ELEMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA
Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 14 dni. Bieg
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

IX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Formularz ofertowy;
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
3. Wykaz usług

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2/ES30+II/2022 z dnia 15.04.2022 roku – Formularz ofertowy
__________________
miejscowość, data
__________________________
Imię i nazwisko/pieczęć firmowa*
OFERTA WYKONAWCY
Dane Wykonawcy:
Imię i nazwisko/nazwa firmy*: ________________________________________________________
Adres:

________________________________________________________

Nr telefonu:

________________________________________________________

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego – Educare et Servire Fundacja Antoniego
Kamińskiego, dotyczącego Zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych dla 50
uczestników projektu pn. „Elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+II” niniejszym składam
następującą ofertę:
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto (wraz z podatkiem
VAT/wszystkimi należnymi składkami):

Lp.

A

B

C

E

Przedmiot

Max.
liczba
osobodni

Cena jednostkowa brutto

Cena brutto
za całość zamówienia

1. Usługa przygotowania i
podawania wyżywienia (2 danie i
napój) dla uczestników szkoleń
zawodowych

1050

( za 1 dzień wyżywienia –obiad
II danie + napój)
…………..zł/osobę

………… zł

Oświadczamy, że:

Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych
w zapytaniu ofertowym.
Podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty
prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia wg. opisu podanego
w zapytaniu ofertowym.
4.Oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę techniczną i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia a w przeciągu ostatnich 12 (dwunastu)
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zapewniłem co najmniej 3 usług organizacji szkoleń

obejmujących zapewnienie sali szkoleniowej, usługę przygotowania i podawania wyżywienia dla minimum
30 uczestników każdego ze szkoleń.
Oferuję realizację zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.09.2022
Termin płatności za realizację zamówienia wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

…………………………………………………………….
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 2/ES30+II/2022 z dnia 15.04.2022 roku - Oświadczenie o braku
powiązań kapitałowych i osobowych

OŚWIADCZENIE

Nawiązując do zapytania ofertowego 2/ES30+II/2022 z dnia 15.04.2022 roku roku ja, niżej podpisany

……………………………………………………….…………………………………………………….………..
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

oświadczam, że:
Wykonawca nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują
żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między
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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………..…………………..
podpis Wykonawcy

