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ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 26.03.2018 r. 

pn. 

„DOSTARCZENIE CATERINGU NA SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU” 

w związku z realizacją projektu pt.: „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Umowa o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-18-0044/17-00 

 

NUMER POSTĘPOWANIA: 01/18/MA/RR  

 

 
STAWIL Sp. z o.o. stosując procedurę rozeznania rynku, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawców, którzy 

zapewniać będą wyżywienie dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy”. 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

STAWIL Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000383917, NIP 813 364 78 74, REGON 180674180 

www.stawil.pl 

e-mail: biuro@stawil.pl 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz 

dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, składając pisemne oświadczenie. 

Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana. 

7. Wykonawca powinien uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

przedmiotu zamówienia. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: 

55321000-6 Usługa przygotowywania posiłów  

55520000-1 Usługa dostarczania posiłków 
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2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie cateringu na szkolenia dla Uczestników Projektu. 

Przedmiot zapytania ma zostać wykonany w ramach realizacji projektu „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-18-0044/17-00 

 

Grupa docelowa to 54 osoby młode w wieku 15-29 lat bez pracy, bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie 

Pracy, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET oraz zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na 

terenie województwa podkarpackiego. 

 
Przedmiotem zapytania jest zapewnienie wyżywienia uczestnikom szkoleń, w przypadku gdy szkolenie trwa minimum 6 godzin 

lekcyjnych/dzień w formie: 

a) serwisu kawowego, 

b) zestawu obiadowego. 
 

Na serwis kawowy składają się: 

 ciastka, drobne słone i/lub słodkie przekąski (co najmniej 200 gram na osobę), 

 gorąca kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana, soki (co najmniej 0,5 litra na osobę), cukier, śmietanka do kawy w 
wystarczającej ilości oraz cytryna, 

 zapewnienie niezbędnych naczyń i sztućców w wystarczającej ilości, 

 obowiązek uprzątnięcia resztek pożywienia naczyń po posiłku. 
 
Zestaw obiadowy składa się z: 

 zupy, 

 drugiego dania, 

 napoju, 

 zapewnienia niezbędnych naczyń i sztućców w wystarczającej ilości, 

 obowiązku uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń po posiłku. 
 

Przewidywana ilość osobodni wyżywienia: 972 osobodni 
 

Zamawiający nie definiuje rodzaju naczyń, na jakich mają być dostarczane posiłki. Wybór naczyń pozostaje po stronie 

Wykonawcy przy czym naczynia, w których dostarczone będą dania i produkty, muszą gwarantować, że posiłki będą świeże i 

ciepłe. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania menu do osób ze szczególnymi potrzebami (dieta wegetariańska, bezglutenowa 

itp.) zgodnie z informacją przekazaną przez Zamawiającego. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI UMOWY:  

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2019 r. (maksymalny termin realizacji 

zamówienia). 

Zamawiający zastrzega, że zajęcia mogą być realizowane w dowolne dni tygodnia ze szczególnym uwzględnieniem dni wolnych 
od pracy i systemu weekendowego tj. soboty i niedzieli. 

Harmonogram szkolenia (terminy dostarczenia cateringu) ustala Zamawiający wraz z Wykonawcą szkoleń. Dodatkowo 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostarczenia cateringu do 24h przed jego rozpoczęciem oraz prawo 

dokonywania zmian w jadłospisie. 

 

V. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: województwo podkarpackie (miejscowość uzależniona od realizacji szkoleń, wskazana 
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przez Zamawiającego na minimum 1 dzień przed ustalonym terminem rozpoczęcia szkoleń). 

 
VI. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW  

Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (INFORMACJE O WYKLUCZENIU) ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 

WYMAGANE OD WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym tj. STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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. 

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia – według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień. 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu: 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

b. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu: 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu: 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 
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VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) na adres: STAWIL Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 

Rzeszów, w terminie do dnia 3 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00.  

 

IX. ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Załącznik nr 1 – Druk OFERTA  

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia  

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań  
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01/18/MA/RR 

Załącznik nr 1 

......................................................... 

pieczęć/ adres Wykonawcy 

OFERTA 

Nazwa i adres wykonawcy: 

(Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie należy wpisać dane dotyczące 

wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie,(wspólników s.c., konsorcjantów) a nie tylko pełnomocnika.) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Województwo: ..................................................................................................... 

NIP: ..................................................................................................... 

numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowy: ............................................................................. 

adres e-mail Wykonawcy: …………………………………………………………………. 

adres do korespondencji: ……………………………………………………………………..  

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego pn. „DOSTARCZENIE CATERINGU NA SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW 

PROJEKTU” w związku z realizacją projektu pt.: „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I 

Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty 

konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa o dofinansowanie nr 

POWR.01.02.01-18-0044/17-00, numer postępowania: 01/18/MA/RR 

 
Oferuję (emy) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za cenę: 

 

Przedmiot zamówienia Jm Ilość 
Cena jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

Catering na szkolenia dla 
Uczestników Projektu osobodzień 972    

 

Łączna wartość brutto oferty:........................................................ zł 

słownie złotych: .............................................................................................................................................…………………..……. 

1. Oświadczam (y), że zapoznałem (liśmy) się z warunkami zapytania ofertowego oraz załącznikami do niego i nie wnoszę (imy) 

żadnych zastrzeżeń, zdobyłem (liśmy) konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty i 

właściwego wykonania zamówienia, a wszelkie koszty ujęte w ofercie zostały oszacowane w sposób kompleksowy (bez względu 

na okoliczności i źródła ich powstania). 

2. Oświadczam (y), że przedmiot zamówienia wykonam/y na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 

3. Akceptuję (emy) wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 
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5. Pouczony(eni) o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Dz.U. nr 88, poz. 

553, z późn. zm.) oświadczam(y), że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień 

złożenia oferty. 

 

 

 

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

miejscowość, data 

 

................................................................................................. 

pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1.  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia (sporządzone wg załącznika 

nr 2 do zapytania ofertowego) 

2.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) 
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01/18/MA/RR 
Załącznik nr 2 

......................................................... 

pieczęć/ adres Wykonawcy 

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia na 

 

„DOSTARCZENIE CATERINGU NA SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU” 

w związku z realizacją projektu pt.: „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Umowa o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-18-0044/17-00 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy  

 

Nazwa Wykonawcy:  ________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy:  ________________________________________________________ 

Oświadczam (y), że: 

Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym tj. STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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, data 

............................................................................................... 

pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 
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01/18/MA/RR 
Załącznik nr 3 

......................................................... 

pieczęć/ adres Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnianiu wymagań 

w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na: 

„DOSTARCZENIE CATERINGU NA SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU” 

w związku z realizacją projektu pt.: „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Umowa o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-18-0044/17-00 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy): 

Nazwa Wykonawcy:  ________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy:  ________________________________________________________ 

Oświadczam (y), że: 

1. posiadam (y) uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. dysponuję (my) odpowiednim potencjałem technicznym, 

3. znajduję (emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

 

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

miejscowość, data 

............................................................................................... 

pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 


