GRAFIK, WEBMASTER, P ROGRAMISTA APLIKACJI WEBOWYCH – SPECJALIŚCI ICT
Jastrzębie-Zdrój, dn. 26.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE „1.2.1-CATERING”
na zapewnienie usługi CATERINGOWEJ dla uczestników/uczestniczek projektu
„GRAFIK, WEBMASTER, PROGRAMISTA aplikacji webowych – specjaliści ICT”
(CPV 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków)

Zamawiający: BLUEFORM Marcin Kozłowski, ul. Armii Krajowej 25 lok. 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 470 60 77, e-mail: projekty@blueform.pl, http://www.akademiaict.pl/121,
http://www.blueform.pl

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zapewnienie usługi cateringowej dla
uczestników/uczestniczek projektu „GRAFIK, WEBMASTER, PROGRAMISTA aplikacji webowych –
specjaliści ICT” w trybie właściwym dla zasady konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.).
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności, na stronie internetowej
projektu oraz zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiot zamówienia (informacje podstawowe):



Określenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia):
CPV 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków.
Opis projektu: przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „GRAFIK,
WEBMASTER, PROGRAMISTA aplikacji webowych – specjaliści ICT” finansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych, polegających
na przygotowaniu i dostarczeniu dań lunchowych dla uczestników/uczestniczek szkoleń
realizowanych w ramach powyższego projektu.

BIURO PROJEKTU: UL. ARMII KRAJOWEJ 25 LOK. 7, TEL. 32 470 60 77

GRAFIK, WEBMASTER, P ROGRAMISTA APLIKACJI WEBOWYCH – SPECJALIŚCI ICT
2.2. Niniejsze zamówienie obejmować będzie 342 dni szkoleniowych (głównie w dni robocze).
2.3. Na usługę cateringową składać będzie się maksymalnie: 4104 porcje lunchowe (maks.
12 porcji lunchowych na 1 dzień szkoleniowy dla jednej grupy, przy czym w jednym czasie
mogą mieć zajęcia 2 grupy szkoleniowe)
2.4. Każda porcja lunchowa (obiad) musi być dwudaniowa, tj. składać się z:
 dwóch dań dla osoby dorosłej – zupa + drugie danie (4x na tydzień) lub drugie danie
+ deser (1x na tydzień);
 dania musza być świeże, sporządzane w tym samym dniu, z naturalnych składników;
 zupa – minimum 250 ml/osobę;
 drugie danie – porcja na osobę dorosłą z surówką (porcja mięsa z dodatkami typu
ziemniaki, ryż, kluski śląskie, kasza / ryby z dodatkami typu ziemniaki, ryż, kluski śląskie,
kasza / raz w tygodniu danie bezmięsne) – wartość kaloryczna min. 600 kcal;
 deser (maks. raz na tydzień) – 1 porcja na osobę dorosłą: ciasta, musy, dania z owoców
sezonowych.
Dania nie mogą być powtarzane w trybie 2-tygodniowym dla jednej grupy (grupy będą
zaznaczane na zamówieniu).
2.5. Dania muszą być podane w podgrzewaczach, na paterach.
2.6. Dania muszą być serwowane przez kelnera na pełnej zastawie stołowej (naczynia + sztućce
wielorazowego użytku – restauracyjne).
2.7. Na stołach wymagane są serwetki oraz przyprawniki (sól, pieprz, maggi).
2.8. Wykonawca zobowiązany będzie do dowozu posiłków na godzinę podaną przez
Zamawiającego (ok. 13:00).
2.9. Wykonawca zobowiązany będzie do używania wyłącznie produktów spełniających normy
jakościowe produktów spożywczych, przechowywania i przygotowywania artykułów
spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.), dbania o to, by wszystkie posiłki były
bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych
składników, kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających
kontakt z przygotowaniem i wydawaniem posiłków oraz podanie go zgodnie z wymaganiami
sanitarnymi dotyczącymi żywności. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy
prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania
transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz
wyrywkowej kontroli gramatury potraw.
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2.10. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych Wykonawca
zobowiązany będzie zapewnić usługę cateringową, o nie gorszej jakości na swój koszt, z innych
źródeł.
2.11. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić posiłki z uwzględnieniem diet
(np.: bezglutenowa, wegetariańska, wegańska, uwzględniające specyficzne potrzeby osób
z niepełnosprawnościami, alergików, i inne wg wskazań medycznych) z zastrzeżeniem
możliwości zmiany ustalonego menu dla ww. osób, zgłaszane przez Zamawiającego dzień
wcześniej.
2.12. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić sprzątnięcie i wywóz pozostałości po usłudze
cateringowej w tym odbiór brudnych naczyń, sztućców i serwetek po 1-2 godzinach.
2.13. Termin realizacji zamówienia: maj 2017 – wrzesień 2018, przy czym szkolenia uruchamiane
będą sukcesywnie w momencie utworzenia poszczególnych grup w ramach projektu,
w związku z tym faktyczny okres realizacji może ulec zmianie.
2.14. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3. Postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania:
3.1. Usługa cateringowa dowożona będzie do sal na terenie województwa śląskiego zgodnie
z zapotrzebowaniem i harmonogramem Zamawiającego. Zamawiający wskazuje Wykonawcy
konkretne adresy realizacji usługi.
3.2. Czas realizacji usług – harmonogram każdorazowo zgłaszany będzie Wykonawcy na minimum
2 dni przed wykonaniem usługi, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość
aktualizowania harmonogramu na podstawie zapotrzebowania uczestników i zgłaszania
zmian w ilości posiłków w tym samym dniu do godziny przed wymaganą godziną dowozu
posiłków (podaną przez Zamawiającego). Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie
tylko za faktycznie zamówione i dostarczone posiłki.
3.3. Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu
z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. Jak również do stosowania się do uwag
i zaleceń Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje
zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Wykonawcy.
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne,
organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialna za zamówienia.
3.4. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
3.5. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.
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3.6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
3.7. Wykonawca przedstawia w ofercie cenę brutto za 1 porcję lunchową. Zaproponowana cena
obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.
3.8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.
3.9. Cena brutto przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją
przedmiotu zapytania oraz koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym
przygotowanie usługi cateringowej, dostarczenie usługi cateringowej pod wskazany adres,
sprzątanie i wywóz pozostałości po usłudze cateringowej. Wynagrodzenie (cena) nie będzie
podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba, że co innego wyraźnie postanowi
Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania
(w formie pisemnej).
3.10. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania
środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy
projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą,
wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy.
W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia
w zapłacie.
3.11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia oferty w przypadku stwierdzenia
niezgodności z przedmiotem zamówienia, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.
3.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy
do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania
Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku
z uchybieniami związanymi z wykonaniem przedmiotu zlecenia.
3.13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez
Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, realizacji przedmiotu umowy
niezgodnie z zapisami niniejszego zapytania, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję
Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź
ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
3.14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usług Wykonawcy, jeżeli średnia ocen
z ankiet oceniających catering będzie niższa niż 4,0 punktów w skali 1-5, gdzie 5 oznacza ocenę
najwyższą, a 1 oznacza ocenę najniższą, a wprowadzone przez Wykonawcę
zmiany/usprawnienia nie dały oczekiwanego efektu wzrostu oceny powyżej wymaganego
minimum 4,0.
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3.15. Oferent składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej realizacji
przedmiotu zamówienia, zgodnej z wymogami zapytania ofertowego.
4. Kryteria dostępu oferentów:
4.1. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
5.1. Formularz OFERTA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1.2.1-CATERING (załącznik nr 1).
5.2. Formularz WYKAZ DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REALIZACJI USŁUG CATERINGOWYCH
(załącznik nr 2).
5.3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KLAUZULI SPOŁECZNEJ (załącznik nr 3).
5.4. Zbiór OŚWIADCZEŃ (załącznik nr 4).
5.5. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM (załącznik nr 5).
5.6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały
załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak
któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej
formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
6. Kryteria wyboru oferty:
6.1. Cena brutto
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny (A) podanej w „Formularzu
ofertowym” – załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego:






90 punktów – za pierwszą w kolejności najtańszą ofertę,
70 punktów – za drugą w kolejności najtańszą ofertę,
50 punktów – za trzecią w kolejności najtańszą ofertę,
30 punktów – za czwartą w kolejności najtańszą ofertę.
10 punktów – za piątą i każdą kolejną najtańszą ofertę.

6.2. Wiedza i doświadczenie Oferenta niezbędne do wykonywania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem
poprzez wykazanie przynajmniej jednej usługi (zrealizowanej/zakończonej) o charakterze
podobnym do niniejszego zapytania tj. wykonanie co najmniej 3000 zestawów obiadowych
(w ramach jednego zamówienia) na potrzeby szkoleń w okresie 3 lat przed terminem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu.
Weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
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Oferent otrzyma:



0 punktów – warunek nie spełniony,
30 punktów – warunek spełniony.

6.3. Klauzule społeczne - oceniana jako spełnia/nie spełnia.
Wykonawca w ramach klauzuli społecznej zatrudni na umowę o pracę (min. ½ etatu) min. na
okres realizacji usługi 1 osobę z niepełnosprawnością lub osobę bezrobotną (osoba te musi
spełniać definicję osoby z niepełnosprawnością/osoby bezrobotnej zgodnie z wytycznymi).
Klauzula weryfikowana będzie na podstawie oświadczenia. Wykonawca deklarujący
zatrudnienie w ramach klauzuli społecznej otrzyma 60 pkt, zaś brak deklaracji zatrudnienia w
ramach klauzuli to 0 pkt. Zatrudnienie w ramach klauzuli zweryfikowane będzie w momencie
podpisania umowy z Wykonawcą na podstawie przedłożonej umowy o pracę. A następnie
weryfikowane co miesięcznie na podstawie oświadczenia Wykonawcy i zatrudnionego
pracownika przez Wykonawcę (zwolnienie pracownika skutkować będzie rozwiązaniem
umowy z Wykonawcą. Chyba, że Wykonawca przedstawi racjonalne powody zwolnienia
i zatrudni nową osobę na to samo miejsce). W momencie nie podpisania umowy w ramach
klauzuli Zamawiający odstąpi od podpisania umowy z Wykonawcą.
6.4. Ofertą najkorzystniejszą (D) będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów wg wzoru
D = A + B + C, gdzie A to suma ceny brutto porcji lunchowej, B to punkty przyznane za
doświadczenie Oferenta, a C to klauzula społeczna.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Maksymalna ilość punktów to 180 punktów.
6.5. Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich. Cena podana w ofercie obejmuje
wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu
zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się
do przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen.
Cena brutto-brutto oznacza wartość brutto odpowiednio powiększoną o koszty, które ponosi
zamawiający z tytułu realizacji umowy zgodnie z przedmiotem zapytania. W tym koszty
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku zlecenia wykonania umowy osobie
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (m.in. składki społeczne).
6.6. Wybrany zostanie jeden Wykonawca, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
zapytania ofertowego i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako
najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
6.7. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może
zawrzeć umowę z Oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego, którego oferta
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
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6.8. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
złożone oferty uzyskały tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy
złożyli te oferty do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert
dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
6.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Oferentem, którego oferta
uzyskała najwyższą liczbę punktów w przypadku, gdy zaoferowana przez niego cena
przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego w budżecie na realizację zamówienia.
6.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy dodatkowych dokumentów
potwierdzających informacje zawarte w przedłożonej ofercie, w tym dokumentów
finansowych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty do
siedziby Zamawiającego w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania prośby o dostarczenie
dokumentów.
6.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zakończenia postępowania bez
wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone
negocjacje nie doprowadzą do obniżenia ceny.
6.12. Ocena ofert przebiegać będzie dwuetapowo: a/ etap 1 – ocena formalna, która polegać
będzie na spełnieniu przez oferentów wymogów obligatoryjnych b/ etap 2 – ocena
merytoryczna – polegająca na ocenie merytorycznej przedłożonych dokumentów w Komisji
ofertowej oraz stworzeniu listy rankingowej.
6.13. Posiedzenie Komisji Ofertowej odbędzie się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia procesu
składania ofert. Ocena dokonana przez Komisję Ofertową ma charakter ostateczny.
6.14. Wyniki
oceny
złożonych
ofert
zostaną
opublikowane
na
stronie
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i podane telefonicznie lub mailowo
do wiadomości Oferentów do 1 dnia od daty posiedzenia Komisji Ofertowej. Oferentom nie
będą przekazywane protokoły wyboru ani inne dokumenty związane z postępowaniem, lecz
jedynie informacja o wyniku postępowania.
6.15. Zamawiający zawrze umowę na wykonanie zamówienia w terminie 14 dni roboczych od dnia
dokonania wyboru oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Odrzucenie oferty
7.1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta który:


złoży ofertę niezgodną z treścią i wzorem formularza ofertowego do niniejszego zapytania
ofertowego;
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złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych
w niniejszym postępowaniu;
przedstawi nieprawdziwe informacje;
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

7.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Oferenta z powodu zaproponowania
rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco
niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia czy oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Oferenta
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne
czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich
w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu
zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Oferencie.
7.3. Nieprzedłożenie kompletu ww. dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii. W przypadku, gdy Oferent dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana
strona powinna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”, podpisana przez Oferenta
lub osobę upoważnioną i opatrzona imienną pieczątką (w przypadku jej braku konieczny jest
czytelny podpis). Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinny być parafowane przez Oferenta.
Oferent ma prawo jednokrotnego uzupełnienia dokumentów.
7.4. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty o wartości niewspółmiernie niskiej w stosunku do
średnich cen za tego typu usługi.
7.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych i informacji podanych przez
oferenta oraz zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w całości w przypadku podania
nieprawdziwych danych.
8. Sposób przygotowania oferty:
8.1. Ofertę należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie,
wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
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8.2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione
do reprezentowania Oferenta. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych,
Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
8.3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
8.4. Termin złożenia oferty upływa dnia 04.05.2017 r.
8.5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.
8.6. Ofertę należy dostarczyć w jednej z następujących form:



Skan podpisanej oferty wraz z załącznikami przesłać na adres e-mail:
projekty@blueform.pl. W temacie wiadomości należy umieścić napis „1.2.1-CATERING”.
Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie: osobiście w Biurze Projektu (w godzinach
pracy biura od 09.00 do 15.30) bądź za pomocą operatora pocztowego lub kurierem.
Na kopercie należy umieścić napis „1.2.1-CATERING”.
Adres Biura Projektu:
BLUEFORM Marcin Kozłowski,
ul. Armii Krajowej 25 lok. 7,
44-330 Jastrzębie-Zdrój

8.7. Datą wpływu oferty jest data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy.
8.8. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Marta Kozłowska – Koordynator Projektu, tel.
604 612 045. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą
telefonicznie

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
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Załącznik nr 1 - oferta
OFERTA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1.2.1-CATERING
Dane Zamawiającego:
BLUEFORM Marcin Kozłowski,
ul. Armii Krajowej 25 lok. 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój,
e-mail: projekty@blueform.pl

Nazwa Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres Oferenta: ……………………………………..………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji: ……………………….………………………………………………………………………………………….
Tel.: ………………………………………………., e-mail: ……………………………………………………….
NIP: ………………………………………………., REGON: ……………………………………………………..
Nawiązując do zapytania ofertowego „1.2.1-CATERING” z dnia 26.04.2017 r. na zapewnienie usługi
CATERINGOWEJ dla uczestników/uczestniczek projektu „GRAFIK, WEBMASTER, PROGRAMISTA
aplikacji webowych – specjaliści ICT” oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zapytaniem ofertowym
i akceptuję je bez zastrzeżeń, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących
warunkach cenowych:
Ceny brutto za 1 porcję lunchową: …………………………………………………. zł.
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zł.

………………………….
miejscowość, dnia

……….……………………………………………
podpis Oferenta/osoby reprezentującej Oferenta
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Załącznik nr 2 - doświadczenie

……………………………………….
(pieczęć Oferenta)

WYKAZ DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REALIZACJI USŁUG CATERINGOWYCH
w okresie ostatnich trzech latach lub jeżeli okres udzielania tych usług jest krótszy – z tego okresu.

L.p.

Termin realizacji
od-do
(dzień-miesiąc-rok)

Przedmiot umowy oraz
ilość posiłków

Wartość usługi
(w PLN brutto)

Odbiorca
(Zamawiający, na rzecz którego
realizowano przedmiot umowy)

1

2

3

4

5

………………………….
miejscowość, dnia

……….……………………………………………
podpis Oferenta/osoby reprezentującej Oferenta
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Załącznik nr 3 - klauzula społeczna

……………………………………….
(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KLAUZULI SPOŁECZNEJ
Niniejszym oświadczam, iż spełniam klauzulę społeczną, poprzez zatrudnienie do realizacji zamówienia
osoby (przy odpowiedniej osobie należy wstawić znak X i załączyć wymagany dokument):
a)  bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2016 poz. 645) – ocena warunku dokonywana będzie na
podstawie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczenia z powiatowego
urzędu pracy o wpisie do rejestru bezrobotnych lub odpowiadającego mu dokumentu
wydawanego przez instytucje w państwach członkowskich UE i EOG;
b)

 niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011, nr 127, poz. 721) – ocena
na podstawie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem orzeczenia
o niepełnosprawności wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem orzeczenia o całkowitej lub częściowej
niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

c)

 innej niż wskazane wyżej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym:


 bezdomnego realizującego indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (kserokopia potwierdzonego za zgodność
z oryginałem zaświadczenia z właściwego ośrodka pomocy społecznej),



 uzależnionego od alkoholu (kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, bądź inny dokument stwierdzający uzależnienie od
alkoholu wydany na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. w wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tj. Dz. U. z 2016 poz. 487),



 uzależnionego od narkotyków lub innych środków odurzających (kserokopia
potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu stwierdzającego uzależnienie od
narkotyków lub innych środków odurzających wydanego przez podmiot wskazany w ustawie
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 224),
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 chorego psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
(kserokopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego stan
choroby psychicznej wydanego przez uprawniony podmiot),



 zwalnianego z zakładu karnego, mającego trudności w integracji ze środowiskiem,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (kserokopia potwierdzonego za zgodność
z oryginałem zaświadczenia od właściwego podmiotu działającego w obszarze pomocy
społecznej potwierdzającego fakt trudności w integracji ze środowiskiem w związku ze
zwolnieniem z zakładu karnego),



 uchodźcę realizującego indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej (kserokopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem zaświadczenia
od właściwego podmiotu działającego w obszarze pomocy społecznej potwierdzającego fakt
realizacji przez uchodźcę indywidualnego programu integracji).

………………………….
miejscowość, dnia

……….……………………………………………
podpis Oferenta/osoby reprezentującej Oferenta
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Załącznik nr 4 - oświadczenia

……………………………………….
(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIA
Podpisując niniejszą ofertą oświadczam jednocześnie:
a) Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zapytaniu
działalności lub czynności, posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuję
odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, dysponuję odpowiednią sytuacją
ekonomiczną, finansową i organizacyjną zapewniającą prawidłowe wykonanie niniejszego
zamówienia.
b) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
c) Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi
w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne
do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag.
d) Oświadczam, że zobowiązuje się, w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy
z Zamawiającym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,.
e) Oświadczam, że cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi
w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
f) Oświadczam, że zobowiązuje się, w przypadku wybrania mojej oferty, zrealizować zamówienia
zgodnie z zapytaniem ofertowym.
g) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.

………………………….
miejscowość, dnia

……….……………………………………………
podpis Oferenta/osoby reprezentującej Oferenta
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Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiązań

……………………………………….
(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………………….………………………,
nie jest powiązane z Zamawiającym ani osobowo ani kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 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.

………………………….
miejscowość, dnia

……….……………………………………………
podpis Oferenta/osoby reprezentującej Oferenta
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