PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Jelenia Góra, dnia 12 grudnia 2013 r.

Pieczęć zamawiającego
ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone zgodnie z Zasadą Rozeznania Rynku
NP/1/2013
Dotyczy:

usługę gastronomiczna (ciepły posiłek składający się z drugiego dania) wraz z dostawą
na miejsce szkolenia (GOPS ul. Kościuszki 38, 89-350 Miasteczko Krajeńskie) w ramach
projektu POKL pt. „Nowa perspektywa”, współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII Promocja
Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zwracamy się z prośbą, o złożenie oferty na wykonanie:
usługa
Zamawiający:
Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz
Adres:
ul. Cieplicka 83/14
58-560 Jelenia Góra
REGON: 020380955
Telefon: 607764450; 71/7208599

NIP: 8861240201
Fax: 71/7208599

Osoba do kontaktów: Joanna Kuryłowicz
Telefon: 607764450; 71/7208599
1. Przedmiot zapytania ofertowego
Główny przedmiot: - usługa gastronomiczna
KOD CPV - 55321000-6, 55520000-1, 55320000-9
Niniejsze zapytanie o cenę nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Usługa cateringu na 30 dni dla 4 grup szkoleniowych warsztatów (łącznie 120 dni
szkoleniowe) dla 40 uczestników projektu (średnio po 10 osób na każdym dniu
szkoleniowym) wraz z dostawą na miejsce szkolenia (GOPS ul. Kościuszki 38, 89-350
Miasteczko Krajeńskie) zgodnie z harmonogramem szkoleń w okresie od 01 stycznia 2014r.
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do 31 marca 2015r. w projekcie „Nowa perspektywa”.
2. Cena powinna zawierać wartość 1 ciepłego posiłku (mięso, ziemniaki, surówki, napój).
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wyłącznie za faktycznie wykorzystany
catering na szkoleniu. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia o liczbie
osób w danej grupie na szkoleniu na 1 dzień przed data szkolenia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
3. Przedmiot zapytania ofertowego winien być wykonany z należytą starannością i
zastosowaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania, zgodnie
z założeniami Projektu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw, o których mowa w pkt. 2,
zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego (zamówienie złożone co
najmniej na 2 dni przed planowanym szkoleniem), przekazanymi wskazówkami oraz
do ich terminowego wykonania, umożliwiającego Zamawiającemu akceptację
zamówienia, ustalenie ewentualnych poprawek i terminowe ich dostarczenie dla
uczestników Projektu.
5. Wykonawca nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które
uniemożliwiałyby realizację niniejszego zamówienia.
Oferent ubiegający się o uzyskanie zamówienia musi spełnić następujące warunki:
1) posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Istotne dla Stron warunki umowy:
1. Płatność będzie dokonywana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury, na rachunek bankowy Oferenta.
2. Płatność dokonywana będzie w polskich złotych.
3. Termin płatności może być wydłużony do 120 dni w przypadku braku środków
finansowych na koncie Projektu. W takim przypadku Wykonawcy nie będą należne
odsetki za opóźnienie.
2. Termin realizacji zamówienia: - do dnia 31.03.2015 r.
3. Kryteria oceny ofert:
Cena: 100 %

Inne: nie dotyczy

4. Sposób składania ofert:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Akademia Kształcenia
Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz, ul Cieplicka 83/14, 58-560 Jelenia Góra, lub Gminny
Ośrodek Pomocy Publicznej ul. Kościuszki 38, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, bądź
elektronicznie na adres mail: ake@post.pl lub na numer faksu 71/7208599 w terminie do
dnia 27.12.2013r.
5. Sposób przygotowania oferty pisemnej:
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Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 i 3, załączając
kosztorysy ofertowe zgodnie z zakresem rzeczowym. Oferta musi być opatrzona pieczęcią
firmową, posiadać datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta.
6. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie.
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Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA OFERTY

/pieczęć Wykonawcy/
Akademia Kształcenia Europejskiego
Krzysztof Kuryłowicz
ul. Cieplicka 83/14
58-860 Jelenia Góra
Usługę gastronomiczna (ciepły posiłek składający się z drugiego dania) wraz z dostawą na miejsce szkolenia
(GOPS ul. Kościuszki 38, 89-350 Miasteczko Krajeńskie) w ramach projektu POKL pt. „Nowa perspektywa”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (Projekt „Nowa perspektywa”, nr POKL.07.02.01-30-040/13).

1.

2.
3.
4.

5.

Oferujemy wykonanie (1 ciepłego posiłku) usługi objętej zamówieniem:
Cenę netto wynoszącą .......………………………. ………………………………zł.
Cena brutto wynosząca ……………………………………………………….zł.
Termin wykonania zamówienia – zgodnie z terminem wskazanym w zapytaniu ofertowym.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
żadnych zastrzeżeń.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych
tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………………., dnia …………………..2013r

……………………………………………
Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 2
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Cześć A – catering*
Produkt

Liczba sztuk

Cena
jednostkowa
netto zł

Ciepły posiłek – drugie danie (mięso,
ziemniaki, surówki, napój)

Wartość
netto zł

1 posiłek x 1 osoba
Ogółem Wartość netto zł
Ogółem Wartość brutto zł
* zgodnie z harmonogramem dostarczonym na 2 dni przed szkoleniem przez zamawiającego

…................................................
(Miejscowość, data)

…………………………………
(podpis, pieczątka Oferenta)
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Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności i czynności niezbędnych do wykonania

ww. przedmiotu zamówienia.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a

także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Akceptuję określone w zapytaniu warunki udziału w postępowaniu.

………………………., dnia …………………..2013r

…………………………………
Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik 4
Oświadczenie dotyczące braku powiązań
osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
Niniejszym oświadczam, iż jako Oferent nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo
z Beneficjentem projektu (Zamawiającym), czyli Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz
w Jeleniej Górze realizującym projekt „Nowa perspektywa”
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub wykonującymi w imieniu
Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. Pozostawaniu 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.

………………………., dnia …………………..2013r

………………………………………………………
Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik 5
Oświadczenie Beneficjenta o braku powiązań z Oferentem
Oświadczam, iż firma Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz w Jeleniej Górze nie jest
powiązana osobowo lub kapitałowo z Oferentem ……………………………………………………………………………………..
Nie istnieją powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związanych z
przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentem lub osobami upoważnionymi
do jego reprezentowania, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. Pozostawaniu 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.

Jelenia Góra, dnia …………………..2013r
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