
 

Zapytanie ofertowe 1/2017/AS/RR w ramach procedury rozeznania rynku 
z dnia 09.10.2017  r. 

 
 
W związku z realizacją projektu „AKADEMIA SPAWALNICTWA -program aktywizacji zawodowej 
osób młodych bez pracy" POWR.01.02.01-26-0064/16 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Podziałanie 1.2.1  
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ekspert Maciej Mrozek zaprasza do składania propozycji cenowych w ramach procedury rozeznania 

rynku na zapewnienie wyżywienia w formie obiadu dwudaniowego podczas kursów 
organizowanych dla 72 uczestników projektu na terenie województwa świętokrzyskiego.  
 
1. Zamawiający:  
Ekspert Maciej Mrozek  
ul. Twardzickiego 60  
85-796 Bydgoszcz 
NIP: 5541875586, REGON  092950052 
 
Osoba do kontaktu: 
Maciej Mrozek 
tel.: 570234350 

e-mail: bydgoszcz@ekspert.alfa.pl. 
 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w ramach rozeznania rynku zgodnie z  
„Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 
Ministerstwa Rozwoju (wersja z dnia 19 lipca 2017 r)  
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówieo publicznych. 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  
1) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia w formie obiadu dwudaniowego 

podczas kursów organizowanych dla 72 uczestników projektu „AKADEMIA SPAWALNICTWA 
- program aktywizacji zawodowej osób młodych bez pracy". 

2) Uczestnikami projektu są osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy (bierne zawodowo 
lub bezrobotne niezarejestrowane w UP), nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. 
młodzież NEET), zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)  na terenie województwa 
świętokrzyskiego. 

3) Usługa obejmuje przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w formie dwudaniowego 
obiadu dla uczestników kursów spawania metodą MAG/MIG/TIG oraz kursów podstaw 
rysunku technicznego CAD w następującej ilości:  

a) 576 posiłków dla uczestników kursów spawania blach i rur spoinami pachwinowymi 
metodą MAG 135 (12 osób x 24 dni szkoleniowe x 2 grupy = 576 osobodni); 
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b) 432 posiłki dla uczestników kursów spawania spawania blach spoinami czołowymi 
metodą MIG 135 (12 osób x 18 dni szkoleniowych x 2 grupy = 432 osobodni); 

c) 408 posiłków dla uczestników kursów spawania nietopliwą elektrodą wolframową w 
osłonie gazów obojętnych TIG 141 (12 osób x 17 dni szkoleniowych x 2 grupy = 408 
osobodni); 

d) 216 posiłków dla uczestników kursów podstawy rysunku technicznego CAD (12 osób 
x 3 dni szkoleniowe x 6 grup = 216 osobodni). 

Łącznie zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie 1632 posiłków. 

4) Poprzez gorący posiłek należy rozumied obiad składający się z dwóch dao, tj.: zupy i drugiego 
dania. Pierwsze danie stanowi: zupa – porcja min. 300 gram/os.. Zupa powinna byd 
sporządzana na wywarze mięsno – warzywnym. Drugie danie stanowi: danie o gramaturze co 
najmniej 550 gram/os., składające się z mięsa lub ryby (filet) podawane razem z surówką lub 
gotowanymi warzywami oraz zamiennie z ziemniakami, kaszą, ryżem, makaronem lub 
kluskami, przy czym gramatura poszczególnych składników po przetworzeniu powinna 
wynosid: mięso lub ryby – min. 150 gram/os., ziemniaki, kasza, ryż, makaron, kluski – min. 
250 gram/os., surówka lub gotowane warzywa – min. 150 gram/os. Zamawiający nie 
dopuszcza powtarzalności zupy oraz drugiego dania w okresie kolejnych 5 dni szkoleniowych 
w ramach jednego kursu (jednej grupy szkoleniowej). 

5) W przypadku gdy w kursach uczestniczyd będą osoby pozostające na diecie wegaoskiej, 
wegetariaoskiej lub innej równoważnej diecie lub cierpiące na alergie pokarmowe 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i odpowiedniego oznaczenia gorącego 
posiłku odpowiadającego potrzebom tych osób przy zachowanie gramatury i kaloryczności 
wskazanej w zapytaniu ofertowym. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ww. uczestnikach 
co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu. 

6) Wykonawca powinien przedstawid jako załącznik do oferty proponowany jadłospis wraz z 
gramaturą w 10 różnych wersjach dao obiadowych. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania uczestników kursów o alergenach 
pokarmowych występujących w produktach podawanych podczas przerwy kawowej. Posiłki 
powinny byd bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu 
do użytych składników. Posiłki winny byd przygotowywane z surowców wysokiej jakości, 
świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji 
konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie 
mogą byd wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz 
produktów gotowych.  

8) Wartośd odżywcza i energetyczna posiłków musi byd zgodna z określonymi normami i 
wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia i uwzględniad rację pokarmową dla osób 
dorosłych. Ciepły posiłek musi odpowiadad normom odżywczym obowiązujący w tzw. 
Punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki powinny byd przygotowywane zgodnie z zasadami 
racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych 
posiadających aktualne terminy ważności. 

9) Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o 
bezpieczeostwie żywności i żywienia (Dz. U. Z 2015 r. poz. 594 ze zm.) oraz zgodnie z 
przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 



 

 

10) Posiłki powinny byd podane w naczyniach jednorazowych posiadających atest PZH. Wraz z 
gorącym posiłkiem dla każdego z uczestników dostarczone powinny byd ponadto serwetki 
jednorazowe oraz czyste sztudce (widelec, nóż, łyżka). 

11) Zajęcia będą  realizowane od poniedziałku do soboty w godz. 6:00 – 22:00, zgodnie z 
harmonogramem zajęd. Kursy mogą byd prowadzone równolegle w kilku miescowościach na 
terenie województwa świętokrzyskiego. 

12) 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. 

13) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybieo w wykonywaniu usługi 
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowych kroków w celu usunięcia 
uchybieo. 

5. Warunki realizacji zamówienia: 
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:  

a) usunięcia i utylizacji odpadków i śmieci, 

b) transportu przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami  
 sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia, 

c) przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia przez okres 
dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej 
zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakooczonego 
Projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę  o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym. 

6. Termin realizacji zamówienia: od 10.2017 r. do 31.03.2018 r. 

7. Miejsce realizacji zamówienia: województwo świętokrzyskie  

8. Informacje o wykluczeniu: 

Zamawiający nie może udzielid zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązao w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
- Pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 
prostej, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu potwierdzenia braku powiązao kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązao 
(według wzoru z załącznika nr 2 do zapytania ofertowego).  

 



 

 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadają uprawnienia 
do osobistego wykonania zamówienia. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o oświadczenie w 
treści formularza ofertowego. 

10. Sposób obliczenia ceny za wykonanie zamówienia: 

Cenę brutto za wykonanie zamówienia należy podad w złotych polskich z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Cena powinna obejmowad całkowity koszt organizacji, przygotowania i 
dostarczenia cateringu.  

11. Sposób przygotowania oferty: 

1) Oferta musi byd wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. Oferta i oświadczenia 
muszą byd podpisane przez osobę upoważnianą przez Wykonawcę. Kopie dokumentacji 
przedkładanej przez Wykonawcę powinny zostad potwierdzone za zgodnośd z oryginałem 
przez osoby do tego uprawnione. 

2) Ofertę należy złożyd na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego 
zapytania ofertowego: 
a) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy, 
b) Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązao, 

3) Do oferty należy dołączyd menu. 

4) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1) Oferty można składad za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan formularza ofertowego z 
wymaganymi załącznikami) na adres e-mail: bydgoszcz@ekspert.alfa.pl, osobiście lub 
listownie (decyduje data wpływu) na adres biura projektu: ul. Fordooska 353 lok. 12, 85-766 
Bydgoszcz. 

2) Oferta składana w formie pisemnej powinna zostad złożona w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „Oferta w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na zapewnienie 
cateringu ”. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną wiadomośd powinna byd 
zatytułowana:  „Oferta w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na zapewnienie 
cateringu”. 

3) Termin złożenia oferty: do 12.10.2017 r., do godz. 15:59:59. terminie złożenia oferty 
decyduje data wpływu oferty. 

4) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zniszczona. 

13. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia  

1) Zamawiający, w przypadku zmian ilościowych zastrzega sobie możliwośd zmiany postanowieo 
umowy w zakresie: 

a) okresu realizacji umowy, 
b) liczby dni szkoleniowych, 



 

 

c) zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 
zamówienia publicznego określonego w umowie. 

2) Zmiana postanowieo Umowy może nastąpid również w przypadku, gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu Umowy. Wówczas Strony dokonają niezwłocznie zmiany Umowy w zakresie 
wymaganym przepisami. 

 

14. Informacje dodatkowe. 

1. Zamawiający przewiduje możliwośd udzielenie zamówieo uzupełniających, w wysokości 
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia.  

2. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy. 
3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. 
4. Jeżeli cena złożonej oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do podmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest 
niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetyczna ceny wszystkich złożonych ofert, 
Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnieo, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących elementów mających wpływ na wysokośd ceny. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia 
postępowania na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i 
finansowych. 

6. Celem niniejszego rozeznania rynku jest potwierdzenie, ceny rynkowej usługi będącej 
przedmiotem rozeznania. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z Wykonawcami, 
którzy złożą propozycje cenowe. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


