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Zapytanie w trybie rozeznania rynku na organizację usługi cateringu kawowego 
W związku z realizacją projektu „I Ty na kursie IT!” (Projekt nr: WND-POKL.09.06.02-10-031/12) 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX 
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych", 
Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych" 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej zaprasza do wzięcia 
udziału w rozeznaniu rynku realizowanym w trybie obowiązującej w PO KL zasady efektywnego zarządzania 
finansami na organizację cateringu kawowego. 
Zapraszamy do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia: 
 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu 

w terminie 09.05.2013r. do 1.03.2014r.  
2. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV: 

39222000-4 artykuły cateringowe 
Catering dostarczany będzie na miejsce zajęć w ramach projektu „I Ty na kursie IT!”– zgodnie z harmonogramem 
zajęć przekazanym Wykonawcy przed rozpoczęciem zajęć oddzielnie dla każdej grupy. Pierwsze szkolenie, którego 
dotyczy zamówienie rozpocznie się 9 maja 2013r.  
Organizacja 2 przerw kawowych/dzień szkoleniowy: kawa, herbata, cukier, ciastka (nie mniej niż 100g/os), 
naczynia jednorazowe. 
Łącznie zamówienie w ramach szkoleń obejmuje 8 grup x 12 osób (16 spotkań każda grupa) oraz 6 grup 15 osób 
(16 spotkań każda grupa). 
W cenie należy uwzględnić transport do wskazanego miejsca, przygotowanie miejsca poczęstunku oraz posprzątanie 
po wykonanej usłudze.  

 
II. OPIS FORMALNYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki: 
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień; 
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Wykonawca potwierdza gotowość do realizacji zamówienia. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi o najwyższej jakości i w razie zastrzeżeń do usługi dostosuje 
się do wytycznych Zamawiającego. 
6. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy 
użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, 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 ze zm.). 
7. Wykonawca podpisze z Zamawiającym umowę, a po wykonaniu przedmiotu zamówienia wystawi FV lub 
rachunek. 
 
III. Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKLUCZONE SĄ: 
 
1. Osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL w sytuacji, gdy występuje konflikt 
interesów, o którym mowa w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów, powiązań kapitałowych i osobowych, o którym mowa powyżej, 
potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań. 
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2. Podmioty/osoby, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności 
poprzez: 
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawanie 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. 
W celu potwierdzenia braku zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL, potencjalny wykonawca 
dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań. 
 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń 
i dokumentów, załączonych do oferty wg formuły „spełnia - nie spełnia". 
 

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 
1. Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) Oferta Wykonawcy (załącznik nr 1) wraz z Oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, Oświadczeniem o braku występowania konfliktu interesów, powiązań kapitałowych 
i osobowych oraz Oświadczeniem o braku zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL. 

 
Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych 
warunków zostaną dopuszczone do weryfikacji i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów 
i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 

 
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

 
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać osobiście w godzinach 9:00 – 15:00; przesyłką kurierską 
na adres: BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej, 90-531 Łódź, Wólczańska 210, sekretariat do dnia 
08.05.2015r. do godziny 15.00 lub elektronicznie podpisany skan na adres: brost@brost.pl 
 

VI. KRYTERIA OCENY 
 
W celu wzięcia udziału w rozeznaniu rynku, zmierzającym do zlecenia realizacji usługi i zawarcia umowy 
o przedmiocie wskazanym w pkt 1 należy złożyć ofertę zgodnie z wymogami określonymi w pkt 4. 
Jedynym przyjętym kryterium oceny jest cena brutto usługi określona dla całości zamówienia. 
 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Beata Ostrowska pod numerem tel. 601296629 
lub mailem: beaostro@@wp.pl 
 
Postępowanie realizowane jest na podstawie obowiązującej zasady efektywnego zarządzania finansami określonej 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA: 

1. Załącznik nr 1- Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 
OFERTA 

ZŁOŻONA W ZAPYTANIU OFERTOWYM NA ORGANIZACJĘ CATERINGU KAWOWEGO 

…………………………………………… 
Zamawiający:          (miejscowość, data) 
BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej 
90-531 Łódź, Wólczańska 210 
NIP 725-003-34-64 
 
Wykonawca: 
 
……………………………………..………….. 
  (Pieczęć Wykonawcy) 
 
REGON ………………………………………… 
NIP.................................................... 
Imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby wyznaczonej do kontaktu: 
………………………………………………….. 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące rozeznania cen na potrzeby organizacji cateringu kawowego 
w trakcie szkoleń realizowanych w ramach projektu „I Ty na kursie IT!” (Projekt nr: WND-POKL.09.06.02-10-
031/12) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie 
z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż oferujemy realizację zamówienia za cenę: 

Cena usługi: 
Rodzaj asortymentu Cena jednostkowa brutto ( w PLN) 

Organizacja cateringu kawowego w trakcie szkoleń realizowanych 
w ramach projektu „I Ty na kursie IT!” (ogółem dla 186 osób) 
obejmującej asortyment określony w punkcie I.2 zapytania ofertowego 
  
 

………………………………….               
stawka jednostkowa (na uczestnika 

na 1 dzień)  

 
Cena brutto ogółem za wykonanie całości zamówienia (organizacji cateringu kawowego dla 

186 osób x 16 spotkań) wynosi ………………………….. złotych. 

Oferent odpowiada za:  

1. całość przedsięwzięcia łącznie z usunięciem odpadków i śmieci związanych ze świadczeniem usługi cateringowej; 
2. dostarczenie całości usługi na własnym sprzęcie i na własnej zastawie stołowej lub jednorazowej; 
3. przygotowanie asortymentu, transport i sposób serwowania poczęstunku zgodnie z wymogami sanitarnymi 
dotyczącymi żywności i żywienia; 
4. świadczenie usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług 
cateringowych.  
 
Ponadto, 

1. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy do niego żadnych 
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

2. OŚWIADCZAM/Y, że jestem/śmy w stanie zapewnić usługi cateringowe w terminie i na warunkach wskazanych 
w punkcie I.1 i I.2 Zapytania ofertowego. 

3. OŚWIADCZAM/Y, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 
ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. OŚWIADCZAM/Y, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponujemy potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

5. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 
przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
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6. OŚWIADCZAM/Y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej przedmiotem 
zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia. 

7. OŚWIADCZAM/Y, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. 
8. OŚWIADCZAM/Y, że: 

1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. 
2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
3) dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4) znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

9. OŚWIADCZAM/Y, że: 
1. spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 
2. nie podlegam/y wykluczenia z postępowania. 
 

 
........................................                                                                              ……………………………..…………… 
(miejscowość i data)                                                                                        podpis osoby/osób uprawnionych 
                                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, iż pomiędzy ………………………………………………………… a BROst Centrum Edukacji 
i Technologii Komputerowej w Łodzi i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu BROst Centrum 
Edukacji i Technologii Komputerowej i osobami wykonującymi w BROst Centrum Edukacji i Technologii 
Komputerowej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru wykonawcy 
nie zachodzą okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych, w rozumieniu „Zasad finansowania 
POKL”, w szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
 pozostawanie 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. 

 
 
 
 
........................................                                                                              ……………………………..…………… 
(miejscowość i data)                                                                                        podpis osoby/osób uprawnionych 
                                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
Ja, niżej podpisany/-a, …………………………………………………………………..oświadczam, że nie jestem jednocześnie 
zatrudniony/-a w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, poprzez którą rozumie się Instytucję Zarządzającą, 
Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), Regionalny Ośrodek EFS, 
Krajowy Ośrodek EFS oraz Krajową Instytucję Wspomagającą. 
 
 
 
........................................                                                                              ……………………………..…………… 
(miejscowość i data)                                                                                        podpis osoby/osób uprawnionych 
                                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy 

 


