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Wałbrzych, 28.03.2017 r. 

 

ZAPYTANIE CENOWE  

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja Drogą do sukcesu”                                                              

nr umowy: RPOP.08.02.00-16-0017/15-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                      

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.2 Włączenie społeczne Forum 

Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha zaprasza do złożenia oferty                                                                                                

w procedurze rozeznania rynku do  20 tyś. netto. 

  

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ  WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA  

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV 

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 

 

Przedmiotem zamówienia jest : 

• świadczenie usługi dostarczania i przygotowania posiłków w formie lunchu  dla  45 (w 

ramach 3 edycji, w każdej edycji ok. 15 uczestników/czek) uczestników projektu w ramach 

realizacji projektu pt. „Aktywizacja Drogą do sukcesu” zgodnie ze specyfikacją 

przedstawioną poniżej.  

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

• świadczenie usługi dostarczania i przygotowania posiłków w formie lunchu  dla  45 (3 edycje 

x 15 osób) uczestników projektu-przez lunch rozumie się 1 obiad składających się z 2 dań 

oraz napoju oraz 1 przerwa kawowa 
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Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi dostarczania posiłków w formie lunchu  w 

ramach realizacji zajęć profilaktyka – zapobieganie uzależnieniom dla 45 uczestników projektu pt. 

„Aktywizacja Drogą do sukcesu” w ramach 3 edycji ( w każdej edycji ok. 15 os. –tj.  1 gr. x 

15os./gr.). Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30-64 lata zagrożone wykluczeniem społecznym 

z terenu powiatu brzeskiego.  

 

a)   Czas trwania i forma świadczenia usługi dostarczania posiłków w formie lunchu   

 

Przewidywana łączna liczba świadczonych usług dostarczania posiłków w formie lunchu wynosi 540 

osobo-posiłków (ok. 180 osobo – posiłków na edycję). Zamawiający zastrzega możliwość 

zmniejszenia/zwiększenia zapotrzebowania na obiady oraz przerwy kawowe w zależności od 

przebiegu szkoleń. 

Jedna jednostka (1 osobo-posiłek) oznacza 1 przerwę kawową oraz obiad.  
 

 1a) W skład przerwy kawowej wchodzi:  

- gorąca kawa (co najmniej 1 na osobę), gorąca herbata (co najmniej jedna na osobę cukier, cytryna  

oraz śmietanka do kawy w wystarczającej ilości (dla gr. 15 os.) 

- zapewnienie niezbędnych naczyń i sztućców w wystarczającej ilości (dla gr. 15 os.),  

- obowiązek uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń po posiłku. 

 

2a)  W skład obiadu wchodzi:  

- zupa (co najmniej 300ml na osobę),  

- porcja mięsa  (co najmniej 200 gram na osobę), w ramach każdej edycji winno być 70% dań 

mięsnych a 30% dań jarskich 

- ziemniaki (co najmniej 200 gram na osobę) lub ryż (co najmniej 200 gram na osobę) lub frytki (co 

najmniej 200 gram na osobę),  

- surówki (co najmniej 150 gram na osobę),  

- zapewnienie niezbędnych naczyń, sztućców, wody gazowanej i niegazowanej (co najmniej 0,5 litra 

na osobę) 

- obowiązek uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń po posiłku.  

 

Dostarczone dania i produkty muszą być świeże i ciepłe 
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 Usługa świadczona będzie na terenie powiatu brzeskiego w pomieszczeniu wskazanym przez 

Zamawiającego. Koszt dojazdu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia są po 

stronie Wykonawcy i powinny być wliczone w oferowaną cenę. 

• Okres realizacji:  

-w ramach I edycji IV.2017  

(1gr x 15 os ok. 180 osobo (15 osób x 12 dni) – posiłków na edycję). 

-w ramach II edycji  VI.-IX.2017  

(1gr x 15 os ok. 180 osobo (15 osób x 12 dni) – posiłków na edycję). 

-w ramach III edycji  XII.2017- V.2018  

(1gr x 15 os ok. 180 osobo (15 osób x 12 dni) – posiłków na edycję). 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia.  

  

b) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) Przygotowania stołów – obrusów do świadczenia usługi w formie przerwy kawowej.  

2) Posprzątania po przerwie kawowej oraz obiadowej.  

3) Zapewnienia własnych naczyń (termosów/podgrzewaczy, filiżanek, spodeczków, szklanek, 

łyżeczek, cukiernic, talerzy lub plastikowych sztućców/naczyń itp.) zgodnie z wymaganiami 

menu.  

4) Zapewnienia obsługi niezbędnej do świadczenia usługi.  

5) Dowozu cateringu (w formie lunchu) o ustalonej godzinie i w terminie na miejsce realizacji 

szkoleń wskazane przez Zamawiającego.  

6) Świadczenia usługi dostarczania posiłków w formie lunchu na najwyższym poziomie, a 

mianowicie dostarczone produkty żywnościowe będą świeże i winne być przyrządzone w dniu 

dostawy.  

7) Świadczenia usługi dostarczania posiłków w formie lunchu wyłącznie przy użyciu 

produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi w tym zakresie.  
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8) Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania 

artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z późn. zm.).  

9) Zagwarantowania dostępności usługi w dowolnym terminie w okresie obowiązywania 

umowy.  

10) Wykonawca zobowiązuje się do terminowego świadczenia usługi w możliwie jak 

największym wyborze w określonym  terminie w miejscu realizacji zajęć wskazanych przez 

Zmawiającego. 

 

 

II.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zgodnie ze specyfikacją – okresami ujętymi w przedmiocie zamówienia. Okresy świadczenia usługi 

dostarczenia posiłków  mogą ulec zmianie ze względu na edycyjny proces rekrutacji, który może ulec 

wydłużeniu. 

III.OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (w tym doświadczenie przy organizacji 

świadczenia usług cateringowych tj. min. 2 usługi cateringowe (dla zorganizowanych  grup 

min. 15 osobowych) w  ostatnich trzech lat kalendarzowych przed dniem złożenia oferty)  

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

 

weryfikacja na podstawie oświadczenia załącznik nr 3  do niniejszego rozeznania 
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b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem 

technicznym niezbędnym do świadczenia usług cateringowych opisanych w niniejszym 

rozeznaniu oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu stosowane oświadczenie 

potwierdzające spełnienie warunku-weryfikacja na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego 

rozeznania 

 

c) są w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

 

Wykonawca oświadczy, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie 

zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - weryfikacja na 

podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik  nr 2 do niniejszego rozeznania 

 

IV.KRYTERIUM OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM 

ORAZ SPOSÓBU OCENY OFERT 

 

Nazwa Waga kryterium - ilość punktów 

100% cena.  

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty cenowe należy składać do dnia 31.03.2017 do godz. 10.00 za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej, osobiście na adres Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 c, 58 – 304 Wałbrzych lub 

elektronicznie na adres: arekczocher24@gmail.com. 

mailto:arekczocher24@gmail.com
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Załącznik nr 1 

DANE OFERENTA 

Nazwa Wykonawcy – (Imię i Nazwisko) 

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

Adres Wykonawcy 

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

Telefon - ………………………… fax ……………………….e-mail ……………………………… 

OFERTA 

świadczenie usługi dostarczania i przygotowania posiłków w formie lunchu  dla  45 osób                            

(3 edycje po 15 osób) oraz zapewnienie 1 przerwy kawowej 

Odpowiadając na skierowane zapytanie o cenę dotyczące zamówienia na świadczenie usługi 

dostarczania i przygotowania posiłków w formie lunchu  dla  45 osób (3 edycje x 15 osób) 

uczestników projektu - przez lunch rozumie się 1 obiad składających się z 2 dań oraz napoju oraz 1 

przerwa kawowa 

Lp. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia 

Cena netto 

za 1 osobo-

posiłek i 1 

przerwę 

kawową 

Podatek VAT  

Cena brutto za 1 

osobo-posiłek /  

i 1 przerwę 

kawową 

1. 

 

 

 

po 15 osób) oraz zapewnienie 1 przerwy 

kawowej oraz zapewnienie 1 przerwy 

kawowej 

   

 Słownie:    
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1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w rozeznaniu 

b) Zapoznałem się z treścią rozeznania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w 

nim zawarte.  

 

c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w rozeznaniu  

d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym 

koszty leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy, koszty dojazdów do miejsc 

wykonywania zlecenia, itp.).  

 

2. Oświadczam, ż dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

 

3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte 

w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą.  

 

 

………………………………...... 

(data i podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik  nr 2 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

1. Spełniam warunki określone w stosowanych przepisach: 

- Znajduję sie w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

2.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa 

termin  składania ofert 

3. Po zapoznaniu się z warunkami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia przyjmuje bez 

zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że jestem  wykonawcą, który spełnia warunki, o których mowa   

w treści niniejszego rozeznania dotyczących: 

  - posiadania uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności zgodny 

z obowiązującymi przepisami  

- posiadania wiedzy i doświadczenia; 

5. Oświadczam, że jestem gotowy/a zawrzeć umowę i zrealizować zamówienie na warunkach 

określonych w niniejszym rozeznaniu. 

 

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

         (miejscowość i data)       (podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 



 
 

 
 

  

Projekt Aktywizacja Drogą do sukcesu współfinansowany ze środków EFS 
w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

w ramach Działania 8.2 Włączenie społeczne 
 

Lider Projektu                    Partner Projektu 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie przy organizacji usług cateringowych tj. min. 2 usługi 

cateringowe (dla zorganizowanych  grup min. 15 osobowych) w  ostatnich trzech lat kalendarzowych 

przed dniem złożenia oferty 

 

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

         (miejscowość i data)       (podpis osoby uprawnionej) 

 


