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Zamawiający:  

Fundacja ”ECO” 

ul. Wrotkowska 2 

20-469 Lublin 

 

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku na usługę przygotowania                        

i dostarczenia wyżywienia (obiadu oraz serwisu kawowego) w Projekcie pt. „Zmień 

kwalifikacje i zdobądź pracę” 

 

W związku z realizacją Projektu pt. „Zmień kwalifikacje i zdobądź pracę” (nr umowy: 

110/RPLU.10.04.00-06-0013/18-00) oraz z zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwracamy 

się do Państwa z prośbą o wycenę zamówienia. 

 

PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: 

Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest przygotowanie i dostarczenie wyżywienia 

(obiadu oraz serwisu kawowego) podczas szkoleń realizowanych w projekcie pt. „Zmień 

kwalifikacje i zdobądź pracę” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej,                    

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Adaptacyjność 

przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement                             

w  ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

Dotyczy Zadania 3 – Szkolenia zawodowe 

 

Nazwa i kod CPV we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

55.32.10.00-6 Usługi przygotowywania posiłków 

55.52.12.00-0 Usługi dowożenia posiłków 

 

OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU:  

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie wyżywienia (obiadu oraz 

serwisu kawowego) podczas zajęć realizowanych w ramach szkoleń zawodowych                               

w dni i godziny wskazane przez Zamawiającego i w każdym miejscu na terenie woj. 

lubelskiego, w którym wynajmowane będą sale szkoleniowe i realizowane szkolenia.  

2. Wyżywienie podczas szkolenia: 

 obiad składać się będzie z: porcji mięsa, ziemniaki/frytki/kasza/ryż, 

surówka/warzywa; 

 serwis kawowy składać się będzie z: kawy sypanej, kawy rozpuszczalnej, cukru, 

śmietanki do kawy 10g, herbaty, wody mineralnej, ciasta suchego, słonych przekąsek.  

 Wykonawca zapewnieni naczynia szklane lub porcelanowe lub naczynia 

jednorazowego użytku. 

 Wykonawca zapewnieni termosy z gorącą wodą lub czajniki elektryczne do ciągłej 

dyspozycji Uczestników/czek podczas szkolenia.  

 Serwis kawowy powinien być przygotowany w odpowiedniej ilości w odniesieniu do 

liczby spotkań szkoleniowych tj.: 7 grup szkoleniowych (śr. 10 Uczestników/czek / 
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gr.) x 16 spotkań oraz 3 grupy szkoleniowe (śr. 10 Uczestników / czek / grupa) x 15 

spotkań. Łącznie: 1570 osobospotkań.  

 

Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do: 

 Zapewnienia wyżywienia dla Uczestników/czek w każdym miejscu i w czasie 

realizacji szkolenia na terenie woj. lubelskiego.  

 Wyżywienie dla każdego Uczestnika/czki szkolenia na każdy dzień kursu obejmuje: 

obiad oraz serwis kawowy. 

 Obiad dla każdej osoby powinien być ciepły, wyporcjowany, z kompletem sztućców 

jednorazowych i serwetek. 

 Wyżywienie powinno być wysokiej jakości, zarówno co do wartości odżywczej, 

gramatury, jak i estetyki. 

3. Wykonawca będzie świadczyć usługi przygotowania i dostarczania wyżywienia 

wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych 

oraz musi zapewnić różnorodność posiłków.  

4. Miejscem świadczenia usługi będzie miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

5. Termin przygotowania i dostarczenia wyżywienia zostanie każdorazowo podany 

Wykonawcy nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem zajęć 

szkoleniowych, przy czym zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku i/lub                           

w weekendy. 

6. Świadczenie usług przygotowania i dostarczenia wyżywienia będzie odbywało się na 

podstawie harmonogramu przygotowanego przez Zamawiającego.  

7. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy, po 

przedstawieniu rachunku lub faktury VAT i pisemnym potwierdzeniem odbioru 

wyżywienia przez Uczestników/czki Projektu.  

8. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w niniejszej ofercie nie ulegną podwyższeniu przez 

cały okres obowiązywania umowy. 

 

Miejsce realizacji usługi: województwo lubelskie 

Planowany termin realizacji: lipiec 2019r. – grudzień 2020r.  

Szacunkowa liczba zestawów wyżywienia – obiad: 1570 sztuk. 

Szacunkowa liczba zestawów wyżywienia – serwis kawowy: 157 serwisów. 

Usługa ogółem przygotowania i dostarczenia wyżywienia: 3 grup szkoleniowych x 15 

spotkań szkoleniowych oraz 7 grup szkoleniowych x 16 spotkań szkoleniowych, na które 

należy każdorazowo dostarczyć obiad dla śr. 10 Uczestników/czek wraz z serwisem 

kawowym. 

Wszystkie kwestie szczegółowe, warunki pracy i zasady współpracy pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą precyzować będzie Umowa. 

 

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY: 

Wykonawca powinien przedstawić ofertę na Formularzu załączonym do niniejszego 

rozeznania rynku. Dokumenty do dnia 19.07.2019r. do godz. 9.00 należy złożyć 

osobiście/przesłać pocztą/kurierem na adres: Fundacja ”ECO” ul. Wrotkowska 2, 20-469 

Lublin  
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WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA   
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są potencjalni Wykonawcy z którymi Zamawiający 

jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie 

się wzajemne powiązania pomiędzy 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 zarządzającego lub nadzorczego, 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.  

 

 

KRYTERIA OCENY OFERTY  

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierować kryterium 

100% cena. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta w której wskazana zostanie 

najniższa cena za realizację usługi przygotowania i dostarczenia wyżywienia. W załączonym 

Formularzu prosimy o wskazanie ceny jednostkowej brutto za realizację usługi 

przygotowania i dostarczenia wyżywienia (obiadu i serwisu kawowego) dla jednego 

Uczestnika/czki Projektu (jedno osobospotkanie). 
W przypadku, gdy cena oferty/ofert będzie przewyższała kwotę przewidzianą w budżecie 

projektu na realizację usługi przygotowania i dostarczenia wyżywienia dla jednego/ej 

Uczestnika/czki Projektu, Zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji cenowych 

z potencjalnym Wykonawcą.  

 

Informujemy, że powyższa informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, 

jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Informacja ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku w zakresie przygotowania i dostarczenia 

wyżywienia (obiad oraz serwis kawowy) i uzyskanie wiedzy na temat ceny rynkowej usługi.   

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Sylwia Czarnecka 

e-mail: s.czarnecka@fundacjaeco.org.pl 

 

Załączniki:   

1. Formularz           
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Załącznik 1 do Zapytania ofertowego  

 

 

FORMULARZ  

 

Imię i Nazwisko Oferenta / Nazwa Oferenta  

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

Adres i numer telefonu  

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

 

Fundacja ”ECO” 

ul. Wrotkowska 2 

20-469 Lublin  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku w celu 

wyłonienia Wykonawcy usługi przygotowania i dostarczenia wyżywienia (obiadu                       

i serwisu kawowego) w projekcie pt. „Zmień kwalifikacje i zdobądź pracę”                           

(nr umowy: 110/RPLU.10.02.00-06-0013/18-00) współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw                         

i pracowników do zmian, Działanie: 10.4 Programy typu outplacement w  ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego w ramach procedury rozeznania 

rynku w celu wyłonienia Wykonawcy usługi przygotowania i dostarczenia 

wyżywienia (obiadu oraz serwisu kawowego) w Projekcie pt. „Zmień kwalifikacje                       

i zdobądź pracę” i spełniam wymagania w nim określone. 

2. Przedkładam ofertę:  

 

Oferta  

Za realizację usługi przygotowania i dostarczenia wyżywienia (obiadu i serwisu 

kawowego) dla jednej osoby składam ofertę w wysokości (łącznie 1570 sztuk obiadów 

oraz 157 zestawów kawowych) : 

 

Cena oferowana jednostkowa*:  ……………..… złotych brutto / jeden Uczestnik/czka / 

jedno spotkanie szkoleniowe  

 

(kwota słownie:  …………………………………………………………………..……….....).  

 

 

* cena całkowita i ostateczna uwzględniająca wszystkie składniki i inne należności 

budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji umowy 

 

 

………………………………………                                                                                                 

                                                                                                         Data i podpis Wykonawcy 


