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Lublin, 11.10.2011 r. 

 

ZAPROSZENIE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY 
WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI 

 

Dotyczy: zapewnienia wyżywienia podczas warsztatów i szkoleń dla 80 uczestników/-czek projektu 

„Nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój 

pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych  

i modernizacyjnych w regionie”. 

Zamawiający: 

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 

20-029 Lublin, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3  

REGON:  430308156 

NIP: 946-17-71-036 

Telefon: 81 534-61-91; 48 370 35 03 

Fax: 81 534-61-92 

e-mail: radom@eds-fundacja.pl 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Opis  Zapewnienie wyżywienia dla 80 osób (uczestnicy/-czki projektu „Nowe 
perspektywy”), po 1 zestawie na 1 dzień szkoleniowy dla 1 osoby.  
1 zestaw będzie zawierał:  

a) ciepły posiłek: I danie – zupa (nie mniej niż 250 ml) i II danie – porcja 
mięsa/ryby + ziemniaki/ryż/kasza/makaron + surówka (łącznie nie mniej niż 
400 – 420 g) podane w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami oraz 
przyprawami typu sól, pieprz. 

b) napoje ciepłe i zimne oraz ciastka – co najmniej:  kawa rozpuszczalna, 
kawa parzona, wybór herbat (czarna, zielona, owocowa), woda mineralna 
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gazowana i niegazowana, wybór soków owocowych (co najmniej 2 rodzaje), 
wybór ciastek (różne rodzajowo, co najmniej 3 rodzaje, min. 150 g), cukier, 
śmietanka do kawy, oraz dodatkowo: kubeczki jednorazowe na  napoje 
zimne, kubeczki jednorazowe papierowe na napoje ciepłe, jednorazowe 
łyżeczki, mieszadełka i tacki/talerzyki, serwetki papierowe, worki na śmiecie 
co najmniej 120 l. 

Zestawy obiadowe powinny zostać przygotowane zgodnie z zasadami 
zdrowego żywienia, zapewniając różnorodność dań (nie powtarzające się 
dania dla 1 grupy w ciągu 1 tygodnia). 

Przygotowanie 
cateringu/Zakładana 
jakość 

Przygotowanie i dostarczenie posiłków zgodnie z zasadami higieny; 
zapewnienie możliwie najwyższej jakości produktów i dań. 

Wykonawca zapewni techniczne warunki do przygotowania ciepłych 
napojów. 

Termin realizacji 10.2011 – 05.2012 

Miejsce realizacji Radom lub inne wskazane miejscowości z obszaru powiatów: radomski, 
przysuski, szydłowiecki, lipski, zwoleński, kozienicki, białobrzeski, w 
zależności od miejsca realizacji szkoleń. 

Koszty transportu do miejsc dostawy, wskazanych w harmonogramach oraz 
przygotowania do konsumpcji (wypakowanie, rozłożenie, rozstawienie, 
zapewnienie materiałów i środków utrzymania czystości po zakończonej 
konsumpcji etc.) ponosi Wykonawca. 

Ilość grup 
szkoleniowych: 

5 

Ilość osób w grupie: 16 

Ilość dni szkoleniowych: a) Trening kompetencji społecznych – 2 dni x 5 grup – razem 10 dni  

b) Warsztaty poruszania się po rynku pracy – 3 dni x 5 grup – razem 15 dni 

c) Przedsiębiorczość z obsługą Internetu – 5 dni x 5 grup – razem 25 dni  

d) szkolenia zawodowe – 5 grup x 20 spotkań – razem 100 dni 

RAZEM 150 dni szkoleniowych 
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Ilość zestawów:  150 dni szkoleniowych x 16 osób = 2400 szt. 

Założenia organizacyjne Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi pod wskazany uprzednio 
przez Zamawiającego adres; 

Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi w godzinach:  

a) zestawy obiadowe między 12.30 a 13.00 

b) napoje i ciastka – między 8.00 a 9.00 w danym dniu, w którym odbywają 
się zajęcia  

Wykonawca dostarcza Zamawiającemu faktury VAT na zakończenie danej 
formy wsparcia na rzecz jednej grupy szkoleniowej (w ciągu 5 dni 
kalendarzowych). 

Zamawiający przedstawia Wykonawcy szczegółowy harmonogram realizacji 
warsztatów i szkoleń na min. 2 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć. 
Harmonogram winien wskazywać dokładne miejsce oraz czas realizacji zajęć. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego zmniejszenia liczby 
dostarczanych posiłków, w zależności od liczebności danej grupy 
szkoleniowej na danym etapie kształcenia. Informacja dotycząca 
zmniejszenia liczby posiłków przekazywana będzie drogą telefoniczną lub 
mailową nie później, niż do godziny 16 dnia poprzedzającego dzień realizacji 
zamówienia. 

 

II. Obowiązki Wykonawcy 

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia pod adres wskazany przez Zamawiającego, w zależności 

od miejsca realizacji szkoleń, zgodnie z przedstawionym harmonogramem szkoleniowym. 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostarczanych posiłków. 

3. Posiłki są sporządzane według gramatury obowiązującej w zakładach żywienia zbiorowego, z 

zachowaniem warunków przedstawionych w „Opisie przedmiotu zamówienia”. 

4. Próbki żywnościowe przechowywane są u Wykonawcy. 

5. Realizacja zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w „Opisie przedmiotu zamówienia”. 
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III. Uprawnieni Wykonawcy 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie następujących kryteriów: 

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności. Oferent powinien dostarczyć 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Posiadanie doświadczenia w realizacji podobnych zamówień  (zlecenia grupowe na odległość) 

na terenie województwa mazowieckiego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistnieniu 

trudności w realizacji zamówienia, mających wpływ na prawidłowość i terminowość jego 

wykonania. 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim, bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

 

IV. Przygotowanie oferty: 

1. Oferta powinna być przygotowana na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do 

składania ofert i powinna zawierać 

- opis doświadczenia: wykaz zrealizowanych zamówień grupowych z uwzględnieniem liczby 

osób i miejsca realizacji zamówienia 

- oferowaną cenę jednostkową brutto za 1 osobę za 1 dzień szkoleniowy 

- informację o spełnianiu warunków zamówienia (zgodnie ze wzorem –załącznik nr 2)  

- parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3. 

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Oferenta. 

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: 

Zapewnienie wyżywienia podczas warsztatów i szkoleń w projekcie „Nowe perspektywy”. 

 



 

 

Projekt „Nowe perspektywy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Biuro projektu: „Nowe perspektywy”, Ul. Żeromskiego 94/115, 26-600 Radom, Tel. 48 370 35 03, radom@irp-fundacja.pl 

Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 20-029 Lublin, Tel. 81 534 61 91, instytut@irp-fundacja.pl 

 

5. Odrzuceniu będą podlegały oferty: 

a. niezłożone w wyznaczonym terminie 

b. niekompletne: brak załączników , brak podpisu na ofercie i załącznikach osób 

upoważnionych, niewypełnienie załącznika nr 1 oraz 2. 

c. oferty, których cena będzie wyższa niż środki przeznaczone na realizację usługi. 

 

V. Kryteria wyboru oferty: 

- cena – 70 %  

Oferent, który poda najniższą cenę otrzyma 70 pkt., natomiast pozostałe oferty 

proporcjonalnie na  podstawie wzoru:  

cena najniższej oferty/cena badanej oferty      x 70 

- doświadczenie w realizacji podobnych zleceń wyrażone ilością osób, dla których 

zapewniono wyżywienie w ramach zamówień grupowych – 30 %  

Oferent, który posiada największe doświadczenie w realizacji podobnych zleceń otrzyma 30 

pkt., natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na  podstawie wzoru:  

oferent z badanym doświadczeniem/oferent z największym doświadczeniem         x 30 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 100. 

 

VI. Termin złożenia oferty:  18.10.2011 r. godz. 16.00 

VII. Oferty należy składać na adres: 

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 

Biuro w Radomiu 

Ul. Żeromskiego 94, p. I. pokój 112 

26-600 Radom 

Biuro projektu „Nowe perspektywy” 
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VIII. Kontakt: 

Maria Grzybała, tel. 48 370 35 03, e-mail: m.grzybala@irp-fundacja.pl 

 

IX. Załączniki: 

1. Wzór oferty Wykonawcy 

2. Wzór oświadczenia Wykonawcy  o spełnianiu warunków zamówienia 

3. Wzór umowy na realizację usługi 
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Załącznik nr 1 Wzór oferty Wykonawcy  

 

………………………………………. 

    (Pieczęć Oferenta)                                   

O F E R T A 

W odpowiedzi na Zaproszenie do przedstawienia oferty wraz z opisem przedmiotu zamówienia  

i załącznikami (zwane dalej: Zapytaniem ofertowym) z dnia ……………  na zapewnienie wyżywienia 

podczas warsztatów i szkoleń dla 80 uczestników/-czek projektu „Nowe perspektywy”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w 

regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, 

oferuję  wykonanie  przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

Oferowana cena brutto za 1 osobę za 1 dzień szkoleniowy przedstawia się następująco: 

 

Jednostkowa cena brutto: ……………………………. zł, w tym VAT……………………………………. 

(cena brutto słownie) ………………………………………………………………………………………………… 

 

Przedstawiona cena obejmuje wszystkie czynniki przedstawione w „Opisie przedmiotu zamówienia”, 

zawartym w Zapytaniu ofertowym: 

a) ciepły posiłek: I danie – zupa (nie mniej niż 250 ml) i II danie – porcja mięsa/ryby + 
ziemniaki/ryż/kasza/makaron + surówka (łącznie nie mniej niż 400 – 420 g) podane w naczyniach 
jednorazowych wraz ze sztućcami oraz przyprawami typu sól, pieprz. 

b) napoje ciepłe i zimne oraz ciastka – co najmniej:  kawa rozpuszczalna, kawa parzona, wybór herbat 
(czarna, zielona, owocowa), woda mineralna gazowana i niegazowana, wybór soków owocowych (co 
najmniej 2 rodzaje), wybór ciastek (różne rodzajowo, co najmniej 3 rodzaje, min. 150 g), cukier, 
śmietanka do kawy, oraz dodatkowo: kubeczki jednorazowe na  napoje zimne, kubeczki jednorazowe 
papierowe na napoje ciepłe, jednorazowe łyżeczki, mieszadełka i tacki/talerzyki, serwetki papierowe, 
worki na śmiecie. 

Cena obejmuje także transport w/w składników do miejsca realizacji warsztatów/szkoleń oraz ich 

przygotowanie do konsumpcji. 
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Doświadczenie w realizacji podobnych zadań (zamówienia grupowe): 

1. Zamawiający:   …………………………………………………………………… 

Liczba osób:    …………………………………………………………………… 

Miejsce realizacji:  …………………………………………………………………… 

2. Zamawiający:   …………………………………………………………………… 

Liczba osób:    …………………………………………………………………… 

Miejsce realizacji:  …………………………………………………………………… 

3. Zamawiający:   …………………………………………………………………… 

Liczba osób:    …………………………………………………………………… 

Miejsce realizacji:  …………………………………………………………………… 

4. Zamawiający:   …………………………………………………………………… 

Liczba osób:    …………………………………………………………………… 

Miejsce realizacji:  …………………………………………………………………… 

 

Dane dotyczące Oferenta: 

Nazwa Oferenta  ………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………. 

Adres Oferenta   ………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………. 

Imię i Nazwisko  
osoby reprezentującej:  ………………………………………………………………………………. 

Stanowisko:   ………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu:  .…../ ……………………………………………  

Numer faksu:    .…../ …………………………………………… 
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Numer REGON:   …………………………………………………… 

Numer NIP:   …………………………………………………… 

Adres kontaktowy e-mail: .……………………….…………………………. 

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS / do ewidencji działalności gospodarczej  

/ Sąd / Organ rejestrowy (podkreślić właściwy) – nr  wpisu .……………………….…………………………. 

                                                            

 

Załączniki: 

- Poświadczona za zgodność kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

 

 

 

……………………………, dnia …………………………                                                        …………………………………………… 

                                        podpis, pieczęć 
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Załącznik nr 2  Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków zamówienia 

ZAMAWIAJĄCY:  

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 
Ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 
20-029 Lublin 
 
 

WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

Spełniam warunki udziału w ofercie na zapewnienia wyżywienia podczas warsztatów i szkoleń dla 

80 uczestników/-czek projektu „Nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: 

1. posiadam(y) uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, 

2. oświadczam(y), że posiadam(y) stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności określonych w ofercie, 

3. zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i zlożenia 

oferty, 

4. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję(my) 

osobami zdolnymi do realizacji zamówienia; 

5. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację 

zamówienia; 
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6. posiadam(y) doświadczenia w realizacji podobnych zamówień na terenie województwa 

mazowieckiego, 

7. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i czasie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

8. oświadczam(y), że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,  

w tym koszty transportu i obsługi, 

9. oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, nie jest prowadzone postępowanie 

likwidacyjne ani nie znajduje się w stanie upadłości, 

10. oświadczam, że uznaję się za związanego ofertą, przez okres 30 dni od daty jej złożenia, 

11. na żądanie EDS – FNS dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 

prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu, 

12. uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu 

Karnego oświadczam, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione informacje i oświadczenia są 

zgodne z prawdą. 

 

 
 
 

…………..…………………………………… 
        Podpis i pieczęć oferenta 
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 Załącznik Nr 3 – Wzór umowy na realizację usługi: 
 
 
 

UMOWA 
 
 
 

 
Zawarta w dniu ……………………...2011r. 

 
Pomiędzy:  
Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw, z siedzibą w Lublinie, ul. M. Skłodowskiej – 
Curie 3, 20-029 Lublin, NIP 946 – 17 – 71 – 036 
Reprezentowanym przez: 
Tomasza Różniaka – Prezesa Zarządu 
Annę Moskwę – Wiceprezesa Zarządu 
Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 
 
a  
 
 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
 
Zwany w dalszej części umowy Wykonawcą.  
 
 

§1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
usług, polegających na zapewnieniu wyżywienia dla uczestników warsztatów i szkoleń w 
ramach projektu „Nowe perspektywy”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 
8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie 
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. 

2. Realizacja usługi następowała będzie na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę Oferty, 
stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

3. Szczegółowy zakres usług Wykonawcy określa dokument: „Opis przedmiotu zamówienia”.  
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§2 
 
Przedmiot zamówienia wykonany zostanie przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

 
 

§3 
 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie z zachowaniem terminów określonych w 
harmonogramie, z należytą starannością oraz z zachowaniem wszelkich przepisów i norm 
obowiązujących dla branży przedmiotu zamówienia. 
 
 

§ 4 
 
1. Płatność za zapewnienie wyżywienia nastąpi na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę w 

ciągu 5 dni kalendarzowych faktury VAT, na zakończenie danej formy wsparcia na rzecz jednej 
grupy szkoleniowej.  

2. Zamawiający zapłaci za wykonanie niniejszej umowy kwotę nie większą niż ….. zł brutto, 
(słownie:………… złotych brutto) za 1 osobę za 1 dzień warsztatów/szkolenia.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania płatności przelewem w terminie 14 dni od daty 
otrzymania faktury VAT. 

4. Warunkiem terminowego dokonania płatności, o której mowa w pkt. 1 jest dostępność 
środków finansowych na rachunku bankowym Zamawiającego przeznaczonym do obsługi 
projektu. W przypadku braku środków finansowych służących finansowaniu niniejszej umowy - 
płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną. 

5. Płatności dokonuje się w złotych polskich. 
6. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień, w którym Zamawiający obciążył swój rachunek 

bankowy.  
7. Koszty transportu do miejsc dostawy, wskazanych w harmonogramach oraz przygotowania do 

konsumpcji (wypakowanie, rozłożenie, rozstawienie, zapewnienie materiałów i środków 
utrzymania czystości po zakończonej konsumpcji etc.) ponosi Wykonawca. 

 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostarczanych posiłków. 
2. Posiłki są sporządzane według gramatury obowiązującej w zakładach żywienia zbiorowego oraz 

zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Ofercie przez Wykonawcę i „Opisem przedmiotu 
zamówienia”. 

3. Próbki żywnościowe przechowywane są u Wykonawcy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli jakości i zgodności z 

przedstawioną przez Wykonawcę ofertą realizowanej usługi. 
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§ 6 
 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim, bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku naruszenia postanowień pkt. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistnieniu 
trudności w realizacji zamówienia, mających wpływ na prawidłowość i terminowość realizacji 
umowy. 

 
§ 7 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, a w szczególności w przypadkach: 
a. wykonania realizacji usługi niezgodnie z harmonogramem, przedstawianym przez 

Zamawiającego,  

b. wykonania realizacji usługi niezgodnie z Ofertą Wykonawcy, przedstawionej 
Zamawiającemu. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia 
przeszkody w realizacji projektu pod nazwą „Nowe perspektywy”, z uwzględnieniem 
wstrzymania finansowania realizacji projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 
Programów Unijnych, a także innych czynników, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 

3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą 
odstąpienia. Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za artykuły dostarczone zgodnie z 
umową do dnia odstąpienia od umowy.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić na piśmie. 
 

§ 8 
 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego terminu 
wypowiedzenia. 

2. Niniejszą umowę strony mogą rozwiązać w każdym czasie za zgodnym porozumieniem.  
 

§ 9 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikłych w toku realizacji 
niniejszej umowy, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, będą one 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 10 
 

Umowa realizowana w ramach projektu „Nowe perspektywy”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 11 
 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
 

 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………                  ………………………………………………… 
 
               Zamawiający             Wykonawca 
 


