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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/18/WK 

w związku z realizacją projektu pt.: „Wysokie kwalifikacje – droga do sukcesu zawodowego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 

Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.09.05.00-18-0043/17-00 

 

NUMER POSTĘPOWANIA: 02/18/WK 

Rzeszów, 29.08.2018 r. 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

STAWIL Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000383917, NIP 813 364 78 74, REGON 180674180 

www.stawil.pl 

e-mail: biuro@stawil.pl 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego – zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych 

Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

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

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz 

dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia i dopuszcza udział 

Podwykonawców w realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, składając pisemne oświadczenie. 

Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana. 

7. Wykonawca powinien uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

przedmiotu zamówienia. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: 

55321000-6 Usługa przygotowywania posiłów  

55520000-1 Usługa dostarczania posiłków 

 

2. Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje – droga do sukcesu zawodowego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 

Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. 
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Uczestnikami Projektu będzie 181 osób dorosłych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa 

podkarpackiego; zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w 

tym osoby o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+.  

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia Uczestnikom kursów, na każdy dzień kursu w formie: 

a) przerwy kawowej, 

b) obiadu. 
 

Na przerwę kawową składają się: 

 kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana (co najmniej 0,5 litra na osobę), mleko, cukier, cytryna, drobne słone i 
słodkie przekąski, 

 zapewnienie niezbędnych naczyń i sztućców w wystarczającej ilości, 

 obowiązek uprzątnięcia resztek pożywienia i naczyń po posiłku. 
 
Obiad składa się z: 

 zupy, 

 drugiego dania, 

 napoju, 

 zapewnienia niezbędnych naczyń i sztućców w wystarczającej ilości, 

 obowiązku uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń po posiłku. 
 

Zamawiający zastrzega, że zajęcia mogą być realizowane w dowolne dni tygodnia ze szczególnym uwzględnieniem dni wolnych 
od pracy i systemu weekendowego tj. soboty i niedzieli oraz w godzinach popołudniowych (do godz. 21.00). 
 
Przewidywana ilość osobodni wyżywienia : 1668 osobodni.  

 

Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.  

 

Zamawiający nie definiuje rodzaju naczyń, na jakich mają być dostarczane posiłki. Wybór naczyń pozostaje po stronie 

Wykonawcy przy czym naczynia, w których dostarczone będą dania i produkty, muszą gwarantować, że posiłki będą świeże i 

ciepłe. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania menu do osób ze szczególnymi potrzebami (dieta wegetariańska, bezglutenowa 

itp.) zgodnie z informacją przekazaną przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług w zakresie wyżywienia wyłącznie przy użyciu produktów spełniających 

normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych z zakresie przechowywania i przygotowywania 

artykułów spożywczych zgodnie z dnia 23 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171 poz. 1225 ze zm.). 

 

Posiłki nie mogą być wykonane z produktów instant (np. zupy, sosy w proszku itp.) oraz produktów gotowych (np. mrożone 

pierogi itp.). 

 

Usługa cateringowa świadczona będzie podczas wszystkich kursów, które trwają minimum 8 godzin lekcyjnych w danym dniu. 

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem (harmonogram, daty i godziny realizacji usługi 

określa Zamawiający a Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego dostosowania się do wskazanych terminów 

świadczenia usługi). W celu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem wymagany jest wysoki poziom 

dyspozycyjności Wykonawcy. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji usług w niepełnym wymiarze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych posiłków. Z tego tytułu wyklucza się jakiekolwiek roszczenia 

Wykonawcy względem Zamawiającego. 
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Wyżywienie zostanie rozliczone na podstawie faktycznej liczby osób korzystających z tej usługi. 

Wykonawca akceptuje, że otrzyma wynagrodzenie tylko za rzeczywistą liczbę posiłków. 

 

Zamawiający zastrzega, że w tej samej lokalizacji/ miejscowości/ jednocześnie może odbywać się więcej niż jeden kurs w tym 

samym czasie (w tym samym obiekcie lub w różnych obiektach). 

Zamawiający zastrzega, że w różnych lokalizacjach/ miejscowościach jednocześnie może odbywać się więcej niż jeden kurs w 

tym samym czasie (w tym samym obiekcie lub w różnych obiektach obiektach). 

 

Liczba dni poprzedzających datę kursu/kursów, na które Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić catering z jaką zgłaszany 

będzie przez Zamawiającego termin realizacji kursu/kursów lub jego zmiana: nie może być dłuższa niż 3 dni. 

 

Klauzula społeczna 

Zamawiający przy udzielaniu zamówienia na zakup usług będzie stosował klauzule społeczne, określone w art. 29 ust. 4 ustawy 

Pzp. Zamawiający nakłada na Wykonawcę wymóg zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osoby 

będącej w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby bezrobotnej lub młodocianej w celu przygotowania zawodowego, osoby 

niepełnosprawnej, bezdomnej realizującej indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnionej od alkoholu po 

zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnionej od narkotyków lub innych środków 

odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorej psychicznie, zwalnianej z 

zakładów karnych, uchodźców realizujących indywidualny program integracji). 

Dokumentowanie zatrudniania ww. osób, odbywać się będzie na podstawie pisemnej informacji składanej przez wykonawcę 

(obejmującej także podwykonawcę) w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji ww. obowiązku (wymagania przedstawienia zawartej umowy, 

potwierdzającej zatrudnienie w/w osoby oraz oświadczenia/ zaświadczenia dotyczącego statusu tej osoby). 

Z tytułu nie spełnienia wymagań dotyczących zastosowania klauzuli społecznej Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary 

w wysokości 500,00 PLN, niezależnie od kar umownych przewidzianych w umowie. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI UMOWY:  

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2019 r. (maksymalny termin realizacji 

zamówienia). 

Harmonogram kursu/kursów ustala Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu/kursów 

przed jego/ich rozpoczęciem oraz prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.  

 

V. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: województwo podkarpackie. Miejsce świadczenia usługi (miejscowość, obiekt, sala 

szkoleniowa) każdorazowo jest wskazywane przez Zamawiającego na minimum 2 dni przed ustalonym w harmonogramie 

terminem rozpoczęcia kursu.  

 
VI. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW  

Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawcy w realizacji zamówienia. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (INFORMACJE O WYKLUCZENIU) ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 

WYMAGANE OD WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym tj. STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą przy  

ul. Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
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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 nadzorczego lub zarządzającego, 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. 

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia – według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień. 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu: 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Zamawiający nie określa szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu: 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

c. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Zamawiający nie określa szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu: 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jedynie Wykonawcy, którzy wniosą WADIUM. 

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 

2) Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu 

wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty. 

3) Wadium może być wnoszone w następującej formie: w pieniądzu. 

4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto prowadzone w Deutsche Banku numer: 77 1910 1048 

2306 0372 9483 0001 z dopiskiem: „Wadium – zapytanie ofertowe 02/18/WK”. 

5) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania 

ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 

6) Zamawiający, zatrzyma wadium wraz z odsetkami Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w przypadku gdy: 

a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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7) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium 

wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru 

konta. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po 

zawarciu umowy. 

4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana, zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, tj. 

zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania 

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, których żąda Zamawiający w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia. 

2) Niewykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

5. Inne wymagane dokumenty: 

1) Wypełniony i podpisany druk „OFERTA” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2) Wypełnione i podpisane Oświadczenia stanowiące załączniki nr 1, 2, 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

6. Forma dokumentów: 

1) Wymagane dokumenty o których mowa w dziale VI należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii (z wyłączeniem 

pełnomocnictwa) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

2) Dokumenty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego zapytania ofertowego. Za złożenie oferty uważa się 

również dokonanie takiej czynności wspólnie z innymi Wykonawcami. 

3. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje ich 

odrzucenie. 

4. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

a. musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

b. musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym 

dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik, pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa musi być ona 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 

c. wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby 

upoważnioną/e do podpisania oferty. 

5. Oferta musi zawierać: 

a. druk „OFERTA”, 

b. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia – według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 

c. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia – według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

d. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 



 

BIURO PROJEKTU:  

STAWIL Sp. z o.o. 

ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów 

wysokiekwalifikacje@stawil.pl | www.wysokiekwalifikacje.stawil.pl  

Wysokie kwalifikacje  
– droga do sukcesu zawodowego 

 

 

 

6. Ofertę należy złożyć w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią. Opakowanie powinno być oznaczone 

napisem:  

Oferta cenowa  

składana w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/18/WK 

w związku z realizacją projektu pt.: „Wysokie kwalifikacje – droga do sukcesu zawodowego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w 

regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. 

Nie otwierać przed 6 września 2018 r. przed godziną 8:00 

W przeciwnym wypadku Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia. 

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, opakowanie powinno posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać je nie 

otwarte, w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty. 

 

IX. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OSOBA DO KONTAKTU: 

1. Miejsce i termin składania ofert: 

a. Ofertę należy złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) na adres: STAWIL Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 

Rzeszów, w terminie do dnia 6 września 2018 r. do godz. 8:00. 

b. Oferty przesłane faksem, pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 

c. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

d. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

2. Termin związania ofertą: 

a. Termin związania ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych.  

b. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

c. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu.  

3. Wskazanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje pytanie 

pisemnie na adres: STAWIL Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów lub w formie elektronicznej na adres e-

mail: biuro@stawil.pl 

 

Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i 

telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających 

formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i 

Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek 

roszczeń. 

 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Wykonawca oblicza cenę ofertową zgodnie z dyspozycją zawartą w druku OFERTA (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego). 

2. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu 

ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
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4. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na 

podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze 

składkami występującymi po stronie Zleceniodawcy.  

5. Wszystkie wartości określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.  

6. Brak wypełnienia wymaganego pola „wartość brutto” druku OFERTA lub podanie kwoty „0” spowoduje odrzucenie oferty. 

XI. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM 

OCENY OFERTY 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

– zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 

– nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

– Cena oferty 

– Liczba dni poprzedzających datę kursu/kursów z jaką zgłaszany będzie termin kursu/kursów 

 

Punkty będą przyznawane według poniższej zasady: 

a) Cena oferty za jeden osobodzień wyżywienia: waga kryterium 80% 

 

Kryterium „Cena oferty” będzie oceniane wg wzoru:  

 

 

             Cmin 

C = -------------- x 100 x 80% 

            Cof 

 

gdzie: 

C – cena oferty, 

Cmin – najniższa cena, 

Cof – cena oferty badanej, 

100 – wskaźnik stały, 

80% – procentowe znaczenie kryterium ceny 

 

Cena powinna być podana wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami w odniesieniu do usługi. Cena musi zawierać 

wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena 

wynosi 80. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Porównywaną ceną będzie cena brutto za realizację całości zamówienia. 

Możliwa do uzyskania liczba punktów: 80. 

 

 

b. Liczba dni poprzedzających datę kursu/kursów z jaką zgłaszany będzie termin kursu/kursów 

 

Przez liczbę dni poprzedzających datę kursu/kursów z jaką zgłaszany będzie termin kursu/kursów rozumie się liczbę dni 

stanowiących wyprzedzenie z jakim Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy planowany termin poszczególnych dni 

kursu/kursów, na które należy zapewnić usługę cateringu zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego lub jego zmianę (zmianę 

terminu). 

Aby otrzymać punkty w ramach kryteriów oceny ofert Wykonawca wskazuje wymagany termin zgłoszenia wypełniając formularz 

ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
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Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: liczba dni poprzedzających datę kursu/kursów lub jego zmianę z jaką zgłaszany 

będzie przez Zamawiającego termin realizacji kursu/kursów – nie może być dłuższa niż 3 dni. 

 

Punkty przyznawane za kryterium liczba dni poprzedzających datę kursu/kursów z jaką zgłaszany będzie termin kursu/kursów 

będą liczone wg następującego wzoru: 

3 dni przed planowaną datą kursu/kursów – 0 punktów 

2 dni przed planowaną datą kursu/kursów – 10 punktów 

1 dzień przed planowaną datą kursu/kursów – 20 punktów 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium liczba dni poprzedzających datę kursu/kursów z jaką 

zgłaszany będzie termin kursu/kursów wynosi 20. 

 

Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że kryterium oceny ofert jest spełnione. 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. 

Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór: 

 

K = (1) + (2) 

 

gdzie: 

(1) - Liczba punktów za kryterium: Cena oferty, 

(2) - Liczba punktów za kryterium: Liczba dni poprzedzających datę kursu/kursów z jaką zgłaszany będzie termin kursu/kursów 

 

Liczby punktów, o których mowa w pkt. (1) i (2) powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, po 

zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. 

 

Łączna ocena ofert:  

Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert.  

 

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione niniejszym Zapytaniem ofertowym wymagania. Oferta 

która nie będzie spełniała chociażby jednego z postawionych wymogów zostanie przez Zamawiającego odrzucona i nie będzie 

brana pod uwagę przy ocenie.  

 

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który 

spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

 

 
XII. DODATKOWE POSTANOWIENIA: 

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych. 

2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co 

najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia 

winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę 

Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, 

że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XIII. OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
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1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
c. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 
d. jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach), 
e. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 

XIV. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

1. Dokonania zmiany w treści niniejszego zapytania ofertowego i zmiany w terminie składania ofert. 

2. Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź uzupełnienia wymaganych 

dokumentów. 

3. Dokonania poprawy oczywistych omyłek w złożonej ofercie. 

4. Odrzucenia złożonej przez Wykonawcę oferty w szczególności, jeżeli: 

a. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

b. zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

c. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli: 

a. nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży 

w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

d. postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową realizację zamówienia. 

6. Podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta była drugą w kolejności pod względem przyznanych punktów – jeżeli 

Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy. 

7. Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. 

8. Wyłącznej interpretacji zapisów niniejszego postępowania. 

9. Żądania od Wykonawcy przedstawienia kwot netto wynikających z jego oferty. 

10. Sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i 

informacji. 

11. Nie zwracania złożonych przez Wykonawców dokumentów w ramach niniejszego zapytania ofertowego. 

12. Zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości 

zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez 

Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył 

wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy 

zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w 

następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

XV. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
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1. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz 

Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę m.in. w 

następujących sytuacjach: 

a) realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom; 

b) nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie; 

c) innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami lub działań, lub 

zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe realizowanie wsparcia. – Porównaj Część 

XVI niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą od terminu wpłynięcia na konto 

Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym 

uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom. 

3. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania 

istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 

a) Terminu realizacji umowy; 

b) Harmonogramu realizacji umowy; 

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); 

d) Ostatecznej liczby przerw/serwisów kawowych i obiadu. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w następujących przypadkach: 

a) 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. 

b) Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy gdy wystąpią zmiany, 

których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację 

przedmiotu zamówienia, 

c) umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy. 

5. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności, 

b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do  udokumentowania zaistnienia 

powyższych okoliczności, 

c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 

XVI. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
 
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponosi 

pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie Wykonawcy. 

Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Rzeszowie - Instytucją Pośredniczącą oraz odpowiednich reguł i warunków wynikających z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego 

oraz właściwych wytycznych związanych z realizacją Projektu. 

2. Zamawiający informuje, a Wykonawca składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się między innymi 

następujące zapisy: 

- Przewidujące karę umowną w wysokości do 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. 
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- Przewidujące karę umowną w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku 

możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonym wymiarze. 

- Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania 

przez zleceniobiorcę umowy niezgodnie z harmonogramem i terminami realizacji zamówienia. 

- Przewidujące karę umowną w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie 

wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej 

staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań zleceniodawcy zgłaszanych podczas szkoleń 

dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, sposobu realizacji usługi, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień 

w dostarczaniu posiłków. 

- W przypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości świadczonej usługi lub nieprawidłowości w tym zakresie 

Zamawiający wstrzymuje do czasu wyjaśnienia wszystkie płatności. 

- W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w umowie. 

- W przypadku naruszenia obowiązków przez Wykonawcę określonych w umowie Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. 

- W przypadku nie wykonania usługi w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia (przy czym o przyjęciu uzasadnienia 

lub jego odrzuceniu decyduje Zamawiający) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 

30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. 

- W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody Zamawiającego zastrzega on dochodzenie 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości 

faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania działania Wykonawcy oraz pokrycia 

wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem doradztwa w innym terminie. 

- Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

- Zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie 

poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy (określona w pkt. 5a odpowiedzialność 

finansowa Zamawiającego przewyższająca wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą) oraz pokrycia wszelkich 

kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem doradztwa w innym terminie. 

- Zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez 

Wykonawcy warunków podpisanej umowy, w tym m.in. 

 Stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, 

realizacji niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania 

dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika. 

 

XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA – Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

 administratorem danych osobowych jest STAWIL Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów, e-mail: biuro@stawil.pl; 

 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności; 

 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego 

postępowania; 

 dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu tj. przez okres 5 lat do dnia realizacji umowy i 

zakończenia projektu; 

 w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 
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 wykonawca musi spełnić obowiązki wynikające z art. 14 RODO względem osób fizycznych, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO; 

 każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z Wytycznymi oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO; 

 każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie 

przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia  

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań 

3. Załącznik nr 3 – Druk „OFERTA” 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 
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02/18/WK 

Załącznik nr 1 

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

pieczęć/ adres Wykonawcy 

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/18/WK 

w związku z realizacją projektu pt.: „Wysokie kwalifikacje – droga do sukcesu zawodowego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 

Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.09.05.00-18-0043/17-00 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy  

 

Nazwa Wykonawcy:  ________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy:  ________________________________________________________ 

Oświadczam (y), że: 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym tj. STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między 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 nadzorczego lub zarządzającego, 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. 

 

 

 

……………………………..............................    

miejscowość, data 

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

pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 

 



 

BIURO PROJEKTU:  

STAWIL Sp. z o.o. 

ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów 

wysokiekwalifikacje@stawil.pl | www.wysokiekwalifikacje.stawil.pl  

Wysokie kwalifikacje  
– droga do sukcesu zawodowego 

 

 

02/18/WK 

Załącznik nr 2 

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

pieczęć/ adres Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnianiu wymagań 

w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/18/WK 

w związku z realizacją projektu pt.: „Wysokie kwalifikacje – droga do sukcesu zawodowego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 

Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.09.05.00-18-0043/17-00 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy): 

Nazwa Wykonawcy:  ________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy:  ________________________________________________________ 

Oświadczam (y), że: 

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 

posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, 

3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

 

……………………………..............................    

miejscowość, data 

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

pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 
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02/18/WK 

Załącznik nr 3 

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

pieczęć/ adres Wykonawcy 

OFERTA 

Nazwa i adres wykonawcy: 

(Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie należy wpisać dane dotyczące 

wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie,(wspólników s.c., konsorcjantów) a nie tylko pełnomocnika.) 

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

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

Województwo: ..................................................................................................... 

NIP: ..................................................................................................... 

numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowy: ............................................................................. 

adres e-mail Wykonawcy: …………………………………………………………………. 

adres do korespondencji: ……………………………………………………………………..  

Nawiązując do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 02/18/WK w związku z realizacją projektu pt.: „Wysokie kwalifikacje – droga do 

sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 

Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.09.05.00-18-0043/17-00, 

numer postępowania: 02/18/WK 

 
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za cenę: 

Przedmiot zamówienia Jm Ilość 
Cena jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

Catering na kursy osobodzień 1 668   

 

Liczba dni poprzedzających datę kursu/kursów z jaką zgłaszany będzie termin kursu/kursów 
 

Liczba dni poprzedzających datę kursu/kursów z jaką 

Zamawiający zgłaszał będzie termin kursu/kursów lub 

jego zmianę 

Liczba dni wyrażona 

liczbowo słownie 

  

 
Oświadczam, że jestem gotowy świadczyć usługę będącą przedmiotem zamówienia spełniając wszystkie wymagania zapytania 
ofertowego każdorazowo w ww. terminie. 
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1. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

2. Zobowiązuję się do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia przynajmniej 1 osoby będącej w trudnej sytuacji na 

rynku pracy, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam (y), że zapoznałem (liśmy) się z warunkami zapytania ofertowego oraz załącznikami do niego i nie wnoszę (imy) 

żadnych zastrzeżeń, zdobyłem (liśmy) konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty i 

właściwego wykonania zamówienia, a wszelkie koszty ujęte w ofercie zostały oszacowane w sposób kompleksowy (bez 

względu na okoliczności i źródła ich powstania). 

4. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, i ogólnych warunkach 

umowy. 

5. Akceptuję (emy) wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczam(y), że uważam (y) się za związanego (ych) niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

……………………………..............................    

miejscowość, data 

 

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

pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1.  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia (sporządzone wg załącznika 

nr 1 do zapytania ofertowego). 

2.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). 

3.  Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

RODO (sporządzone wg załącznika nr 4 do zapytania ofertowego). 

4.  Inne1 

                                                      
1 Jeżeli dotyczy 
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02/18/WK 

Załącznik nr 4 

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

pieczęć/ adres Wykonawcy 

 

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy 

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

  

………………………….............................. 

miejscowość, data 

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

pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

                                                      
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


