
 
 
 

 
  

 

Kraków, dnia 27.04.2018 r.  

 
Zapytanie ofertowe – nr 27.04/WII/2018/A 

 
 
ZAMAWIAJĄCY  
 
Stowarzyszenie WIOSNA 
ul. Berka Joselewicza 21 
31-031 Kraków  
NIP 6751287092 
REGON 356510550  
 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla 
zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr POWR.04.01.00-00-I084/15 pn. „WIOSENNY 
INKUBATOR INNOWACJI”. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z 
Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 
„Innowacje społeczne”. 
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy  
o dofinansowanie projektu grantowego zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju  
a Stowarzyszeniem WIOSNA.  
 
Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo Zamówień Publicznych. 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NR 27.04/WII/2018/A 
Usługa cateringowa dla uczestników doradztwa grupowego 

 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu cateringu dla 

uczestników doradztwa grupowego w ramach projektu „Wiosenny Inkubator Innowacji”.  
2. Przewiduje się zamówienie 48 posiłków w trakcie 4 dni warsztatów: (12*obiad + przerwa 

kawowa)*4 dni: 12-13.05.2018 r. oraz 22-23.09.2018 r. 
3. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: KOD CPV 55300000-3 Usługi 

restauracyjne i dotyczące podawania posiłków. 
4. Termin realizacji usługi: 12-13.05.2018 r. oraz 22-23.09.2018 r. 
5. Miejsce realizacji usługi: Sala szkoleniowa przy ul. Berka Joselewicza 21, Kraków. 



 
 
 

 
  

 

6. Inne postanowienia: 
a. Liczba osób korzystających z cateringu to 11 uczestników warsztatów + 1 trener. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników 
danego warsztatu, nie więcej jednak niż o 3 osoby. 

b. Przerwa kawowa będzie wydana na 15 minut przed rozpoczęciem warsztatów i będzie 
uzupełniana na bieżąco. 

c. W ramach przerwy kawowej musi być zapewniona: kawa, herbata, woda mineralna, 
soki owocowe, kruche ciasteczka, paluszki, słone przekąski. Przerwa kawowa będzie 
uzupełniana na bieżąco. 

d. W ramach przerwy kawowej zapewniony będzie ciągły serwis kawowy (zgodnie z 
ustalonym harmonogramem). 

e. W ramach przerwy obiadowej/przerwy lunchowej zapewnione będą dwa dania : zupa 
+ drugie danie. W razie konieczności zapewnione zostaną dania 
dietetyczne/wegetariańskie/wegańskie itp. - dania będą indywidualnie odpowiadać 
potrzebom zgłaszanym przez uczestników. O konieczności przygotowania posiłków 
dietetycznych/wegetariańskich/wegańskich Wykonawca będzie informowany przez 
Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem. 

f. W ramach świadczonego cateringu zapewnione będzie: wyposażenie niezbędne do 
obsługi cateringowej (tzn. obrusy, serwis do kawy i herbaty, sztućce, zastawa stołowa, 
szklanki do zimnych napoi i inne). Nie dopuszcza się wyposażenia jednorazowego. 

g. Usługa cateringowa musi być świadczona wyłącznie przy użyciu produktów 
spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi w tym zakresie. 

h. Obiad/lunch musi być przyrządzony z wykorzystaniem świeżych produktów 
żywnościowych, w dniu świadczenia usług cateringowych na bazie produktów 
wysokiej jakości. Obiad/lunch nie może być przygotowany z produktów typu instant, 
np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych. 

i. W ramach usługi należy zapewnić obsługę, rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń oraz 
dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia. Oferent zobowiązuje się do 
dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 15 min. 
przed planowanym rozpoczęciem warsztatów oraz 5 min. przez rozpoczęciem przerwy 
obiadowej/lunchowej oraz uprzątnięcia naczyń i sprzętu oraz wywiezienia śmieci 
pozostałych po posiłkach 30 minut po zakończeniu warsztatów. 
 

7. Warunki udziału w postępowaniu – wymagania wobec potencjalnych wykonawców:  
a. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty/osoby, które powiązane są 

z Zamawiającym tj. Stowarzyszeniem WIOSNA lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia WIOSNA lub osobami wykonującymi 
w imieniu Stowarzyszenia WIOSNA czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Stowarzyszeniem WIOSNA lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Stowarzyszenia WIOSNA lub osobami wykonującymi w imieniu Stowarzyszenia 



 
 
 

 
  

 

WIOSNA czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 

i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych 
programowych, 

iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,  

iv. 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. 

b. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności, której dotyczy rozeznanie 
cenowe jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

c. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami 
pieniężnymi i niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym 
rozeznaniem rynku, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów przygotowania 
oferty lub ewentualnych szkód. 

 
8. Składanie ofert:  

a. Prosimy o składanie ofert na załączonym wzorze. 
b. Oferty należy składać do dnia 02.05.2018 r. (liczy się data wpływu) 
c. Oferty należy składać drogą pocztową na adres:  

Paulina Guzik 
Stowarzyszenie WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków  
lub elektronicznie na adres: paulinaguzik@wiosna.org.pl (skan własnoręcznie 
podpisanej oferty). 
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FORMULARZ OFERTOWY 
 

I. DANE OFERENTA: 
 

1. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY: 
2. ADRES/SIEDZIBA FIRMY: 
3. E-MAIL: 
4. TELEFON: 

 
II. OFERTA 

 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 27.04/WII/2018/A dotyczące usługi noclegowej wraz ze 
śniadaniem dla uczestników doradztwa grupowego, po zapoznaniu się z zapytaniem, 
oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 
 

 

 Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Liczba 
posiłków 
(obiad + 
przerwa 
kawowa) 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5=2*4 6=3*4 

 Usługa cateringowa dla 
uczestników doradztwa 
grupowego 
 

   
48 
 

  

SUMA:   

 
Oświadczam, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszelkie koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
 
Niniejszym oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi przedstawione w rozeznaniu rynku nr  
27.04/WII/2018/A. 
 

 
…………………………………………………….. 

Data, pieczęć i podpis Oferenta 
 
  



 
 
 

 
  

 

Załącznik nr 2 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym, 
(złożone przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu1) 

 
Zapytanie ofertowe nr 27.04/WII/2018/A 
 
Imię (imiona) ............................................................................................................................... 
 
Nazwisko  ............................................................................................................................... 
 
Stanowisko ………………………………………….………………………………….……. 
 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji, oświadczam że nie 
jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z zamawiającym, poprzez: 
1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3. pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; 
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
....................................... dnia ....... r. 

(miejscowość) 
 

....................................................... 
(podpis) 

 
W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt ......2 oświadczam, że jestem powiązany 
kapitałowo lub osobowo z zamawiającym. 
 

                                                           
1  Osoba lub organ, który - zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania 

zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego. 
2  Wymienić punkt od 1 do 4, jeżeli dotyczy. 

 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 


