(„część opisowa”)
Lublin, dnia 11.04.2019 r.
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
u. Tomasza Zana 38,
20-601 Lublin

ROZEZNANIE RYNKU - USŁUGA CATERINGOWA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu
,,Chcemy Być Aktywni” nr RPLU.11.01.00-06-0195/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. zamówienie
cateringu w postaci ciepłego posiłku oraz przerwy kawowej dla maksymalnie 36 osób w miejscowości
Hrubieszów.
Usługi cateringowe świadczone będą od poniedziałku do niedzieli podczas spotkań grupowych dla 3 grup
szkoleniowych, łącznie maksymalnie 36 osób, w ramach następujących form wsparcia:
a) Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych: 10 dni x 36 osób = 360 osobodni
b) Panel kompetencji miękkich kompetencji zawodowych: 4 dni x 36 osoby = 144 osobodni
ŁĄCZNIE maksymalnie 504 osobodni usługi cateringowej (ciepły posiłek oraz przerwa kawowa).
Catering zostanie zapewniony osobom uczestniczącym w w/w zajęciach w terminie kwiecień-maj 2019 r.
Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.
Przez przerwę kawową oraz ciepły posiłek rozumie się
1. Przerwę kawową w skład, której wchodzą:
a) drobne słone lub słodkie przekąski lub owoce(co najmniej 50 gram na osobę),
b) gorąca kawa, gorąca herbata, woda gazowana i niegazowana (co najmniej 0,5 litra na osobę), cukier
oraz mleko do kawy w wystarczającej ilości, cytryna,
c) zapewnienie niezbędnych naczyń.
2. Ciepły posiłek w skład, którego wchodzi:
a) porcja mięsa/ryby (co najmniej 150 gram na osobę),
b) ziemniaki (co najmniej 150 gram na osobę) lub ryż/kasza (co najmniej 150 gram na osobę) lub frytki (co
najmniej 150 gram na osobę),
c) surówki (co najmniej 150 gram na osobę),
d) zapewnienie niezbędnych naczyń, sztućców, wody gazowanej i niegazowanej (co najmniej 0,5 litra na
osobę).
W związku z powyższym w ramach umowy planujemy zamówić maksymalnie 504 cateringi (ciepły posiłek
oraz przerwa kawowa) dla maksymalnie 36 osób (36 osoby x 14 dni).
Obowiązki Wykonawcy:
1. Wykonawca zapewni niezbędne naczynia i sztućce w wystarczającej ilości, a także zobowiązuje się do
uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń po posiłku. Dostarczone dania i produkty muszą być
świeże i ciepłe.
2. Catering ma być dostarczony do miejsca odbywania zajęć w termicznych opakowaniach lub
dowieziony i podany na zastawie stołowej.

3. Przerwa kawowa powinna być dostępna przez cały okres trwania zajęć. W razie potrzeby przerwa
kawowa powinna zostać uzupełniona podczas trwania obiadu.
Zamawiający ustala termin dni i godziny dostarczenia cateringu.
Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia/zmniejszenia zapotrzebowania na ciepłe posiłki (obiady)
oraz/lub przerwy kawowe w zależności od przebiegu poszczególnych zajęć (frekwencja na zajęciach).
Termin realizacji umowy: kwiecień-maj 2019 r. (od poniedziałku do niedzieli).
Kod CPV 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków
W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
1. Miejsce składania ofert: Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, ul. Tomasza Zana 38, pokój
1004, 20-601 Lublin lub e-mail a.rybak@eds-fundacja.pl
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. W przypadku
oferty w formie elektronicznej wystarczające jest podanie wyceny w odpowiedzi na e-mail
z zapytaniem ofertowym.
3. Oferta musi być złożona do dnia 19.04.2019 r. do godziny 23:59:59 Decyduje godzina wpływu oferty.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy jedynie ustaleniu cen rynkowych na usługę
i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym
podmiotem, który złożył ofertę.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych
horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:
A. Gwarantują wysoką jakość świadczonych usług oraz dysponują potencjałem technicznym (w tym
zapleczem do przewożenia cateringu) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując
ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość 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.
4. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług będą zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020; w przypadku
realizowania przez Wykonawcę usługi niezgodnie z harmonogramem.
b) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy;
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
w zakresie:
a) Terminu i harmonogramu realizacji umowy;
b) Ostatecznej liczby zrealizowanych cateringów w ramach umowy (Zamawiający informuje, że
możliwe jest zmniejszenie liczby zrealizowanych cateringów. W takim wypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu). ;
c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na
pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim
Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod
warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian
w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź
zmiany załączników do umowy.

(„część ofertowa”)
OFERTA

……………………………………………………
Pełne dane oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa

Przedmiotem oferty jest zapewnienie cateringu w postaci ciepłego posiłku oraz przerwy kawowej według
powyższego opisu.
Proponowana cena brutto za catering dla jednej osoby wynosi:
……………………………… PLN (słownie: …………………………………………………………………………………………………………….)
Proponowana cena brutto za całość usługi (maksymalnie 504 cateringia – ciepły posiłek oraz przerwa
kawowa) wynosi:
……………………………… PLN (słownie: …………………………………………………………………………………………………………….)

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.
c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.
d) Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych
programowych, 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) 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.
f) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte
w ofercie są zgodne z prawdą.

Miejscowość i data …………………

………………….…………………
Podpis i pieczęć Oferenta

