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Zamawiający:  

Fundacja ”ECO” 

ul. Wrotkowska 2 

20-469 Lublin 

Rozeznanie rynku 

w celu ustalenia ceny rynkowej usługi przygotowania i dostarczenia wyżywienia   

w Projekcie pt. „Nowe otwarcie”. 

 

W związku z realizacją Projektu pt. „Nowe otwarcie” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.1 

Aktywizacja zawodowa,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 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: 

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:  

a. obiad składać się będzie z drugiego dania oraz napoju np. porcja mięsa, 

ziemniaki/frytki/kasza/ryż, surówka/warzywa;  

b. serwis kawowy składać się będzie z: kawy sypanej, kawy rozpuszczalnej, 

cukru, śmietanki do kawy 10g/mleka, herbaty, wody mineralnej, cytryny, 

słonych lub słodkich przekąsek, kruche ciastka lub owoce. 

3. Wykonawca zapewnieni naczynia szklane lub porcelanowe lub naczynia 

jednorazowego użytku.  

4. Wykonawca zapewnieni termosy z gorącą wodą lub czajniki elektryczne do ciągłej 

dyspozycji Uczestników/czek podczas szkolenia.  

5. Serwis kawowy powinien być przygotowany w odpowiedniej ilości w odniesieniu do 

liczby spotkań szkoleniowych. Szacunkowo Zamawiający przyjmuje, że usługa 

ogółem przygotowania i dostarczenia wyżywienia powinna zostać zrealizowana na 

rzecz 3 grup szkoleniowych (śr. 30 Uczestników/czek) x 16 spotkań oraz 4 grup 

szkoleniowych (śr. 40 Uczestników / czek) x 15 spotkań. Szacunkowa liczba 

zestawów wyżywienia – obiad: 1080 sztuk. Szacunkowa liczba zestawów 

wyżywienia – serwis kawowy: 108 serwisów.  

6. Miejsce realizacji usługi: województwo lubelskie. 

7. Termin realizacji: kwiecień 2021r. – grudzień 2021r. (jest to szacunkowy termin 

realizacji wsparcia – Zastrzegamy możliwość zmiany harmonogramu i okresu 

realizacji usługi). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wyżywienia dla Uczestników/czek w 

każdym miejscu i w czasie realizacji szkolenia/szkoleń na terenie woj. lubelskiego.  

9. Wyżywienie dla każdego/ej Uczestnika/czki szkolenia na każdy dzień szkolenia 

obejmuje: obiad oraz serwis kawowy.  
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10. Obiad dla każdej osoby powinien być ciepły, wyporcjowany, z kompletem sztućców 

jednorazowych i serwetek.  

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

gramatury, jak i estetyki.  

12. Wykonawca będzie świadczyć usługi przygotowania i dostarczania wyżywienia 

wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów 

spożywczych oraz musi zapewnić różnorodność posiłków.  

13. Miejscem świadczenia usługi będzie miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

14. 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.  

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

podstawie harmonogramu przygotowanego przez Zamawiającego.  

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

przedstawieniu rachunku lub faktury i pisemnym potwierdzeniem odbioru wyżywienia 

przez Uczestników/czki Projektu.  

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

przez cały okres obowiązywania umowy.  

18. Wszystkie kwestie szczegółowe, warunki pracy i zasady współpracy pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą precyzować będzie Umowa. 

 

Wspólny kod CPV  

55.32.10.00-6 Usługi przygotowywania posiłków  

55.52.12.00-0 Usługi dowożenia posiłków 

 

WARUNKI UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU: 

Wykonawca powinien spełniać łącznie poniższe warunki:  

a. Posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał kadrowy i techniczny  

do realizacji przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 

podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 

b. Nie być powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 

osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane                                          

z 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, o ile niższy próg nie wynika                       

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,  

⎯ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

⎯ 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.  
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Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 

podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania 

wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. 

 

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY: 

1. Miejsce składania ofert: Fundacja ”ECO” ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin. 

2. Złożenie oferty w formie pisemnej polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz 

przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) do miejsca 

składania ofert.  

3. Oferta musi być złożona osobiście/przesłana pocztą na w/w adres do dnia 17.03.2021 r. do 

godziny 9.00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane.  

4. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy jedynie ustaleniu cen rynkowych 

usługi i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z 

określonym podmiotem, który złożył ofertę.  

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:  

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek 

pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, 

co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.  

 

W załączonym Formularzu prosimy o wskazanie ceny jednostkowej brutto za zrealizowanie 

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

jednego/ej Uczestnika/czki Projektu (jedno osobospotkanie). 

 

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

jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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Załączniki:   

1. Formularz           

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

 

 

 

FORMULARZ  

 

Dane Oferenta/tki/Imię i Nazwisko Oferenta/tki 

 

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

Numer telefonu  

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

 

 

Fundacja ”ECO” 

ul. Wrotkowska 2 

20-469 Lublin  

 

 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku w celu ustalenia ceny rynkowej usługi przygotowania i 

dostarczenia wyżywienia (obiadu i serwisu kawowego) dla jednego/ej Uczestnika/czki 

Projektu (jedno osobospotkanie) w Projekcie pt. „Nowe otwarcie” realizowanym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią 

rozeznania rynku i spełniam wymagania w nim określone. 

 

Oferta 

Za realizację usługi przygotowania i dostarczenia wyżywienia (obiadu i serwisu 

kawowego) dla jednego/ej Uczestnika/czki Projektu (jedno osobospotkanie)  

proponuję cenę brutto 

 

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. 
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Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w 

postępowaniu; 

b) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi 

(w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego 

związane z zawarciem umowy zlecenie); 

c) Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że moje dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. b RODO, będą przetwarzane do celów związanych z niniejszym postępowaniem i 

ewentualnym zawarciem umowy na realizację zamówienia, w takim zakresie, w jakim 

jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.  

d) Zobowiązuję się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych 

horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.  

e) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż 

dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą.  

 

 

 

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

                                                                        Data i podpis Oferenta/tki  


