(„część opisowa”)
Radom, 08.07.2021 r.
Proesa Sp. z o.o.
ul. Firlejowska 2/U4
20-306 Lublin
ROZEZNANIE RYNKU – catering
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Proesa Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Nowy horyzont – program aktywnego włączenia
społeczno-zawodowego”, nr RPMA.09.01.00-14-d461/19 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. cateringu
podczas Warsztatów aktywizujących oraz Szkoleń zawodowych, dla maksymalnie 60 Uczestników/czek
Projektu (UP)z woj. mazowieckim.
Warsztaty aktywizujące:
Lipiec – październik 2021r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji (4 grup, w tym 3 spotkania/gr.,
jedna grupa liczy śr. 15 osób).
Szkolenie zawodowe:
Lipiec – grudzień 2021r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji (4 grup, w tym 15 spotkań/gr., jedna
grupa liczy śr. 15 osób).
Należy mieć na uwadze, że częstotliwość i pora spotkań zostanie ustalona w porozumieniu z trenerem oraz
będzie dostosowana do możliwości i oczekiwań UP.
Przez catering rozumie się przygotowanie i dostarczenie wyżywienia w postaci:
•

Lunchu, na który składa się:

- zupa, drugie danie (porcja mięsa, ziemniaki/ryż/kasza/frytki, surówki lub dania wegetariańskie, np. pierogi)
oraz napój.
W
przypadku
zgłoszenia
zapotrzebowania,
Wykonawca
zapewni
posiłki
wegetariańskie/wegańskie/bezglutenowe lub inne dostosowane do specjalnych potrzeb żywieniowych
Uczestników.
•

Przerwy kawowej, na która składa się:

- gorąca kawa, gorąca herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, woda gazowana i niegazowana (co najmniej
0,5 litra/os.).
- co najmniej trzy rodzaje kruchych ciastek (co najmniej 200 gram/os.)
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.
Catering w danym dniu przysługuje, jeśli szkolenie dla tej samej grupy osób w danym dniu trwać będzie nie
krócej niż 6 godzin. Przerwa kawowa musi być dostępna przez cały okres szkolenia w danym dniu, natomiast
lunch musi zostać dostarczony podczas przerwy obiadowej/lunchowej, w czasie wyznaczonymi przez
Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram dostaw zostanie przedstawiony w Zleceniobiorcy odpowiednio
wcześniej, po przygotowaniu harmonogramu ww. zajęć.
W ramach usługi będziemy potrzebować łącznie maksymalnie 1080 zestawów obiadu i 1080 zestawów
przerwy kawowej.

Celem zamówienia jest ustalenie ceny rynkowej kompleksowej realizacji usługi, tj. dostarczenie
cateringu dla maksymalnie 60 UP.
W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztów zapewnienia cateringu w postaci przerwy kawowej i
lunchu (kod CPV 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków) dla maksymalnie 60 osób.
Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
1. Miejsce składania ofert: Proesa Sp. z o.o., plac Stare Miasto 2, 26-612 Radom, lub e-mail
info@proesa.pll
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 14.07.2021 r. do godziny 10:00. 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 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014–2020.
Do składania wycen zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A.

Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując wycenę
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
B.
Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
zdrowia na etapie realizacji zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując wycenę
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku

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.
4. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku realizowania przez Wykonawcę usługi niezgodnie z harmonogramem;
b) Przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę usługi w sposób zgodny z innymi
postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;

c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy;
d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
5. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu
pełni
autorskich
praw
majątkowych
do
wszelkich
materiałów
wytworzonych
i wykorzystanych podczas realizacji usługi (jeśli dotyczy). Wykonawcy nie będzie przysługiwać
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
w zakresie:
a) Terminu i harmonogramu realizacji umowy;
b) Ostatecznej liczby UP w ramach 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);
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

1. Proponowana cena brutto (obejmująca również koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie
Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie) za lunch dla 1 osoby w województwie
mazowieckim wynosi:
…………………PLN (słownie:………………………………………………………………złotych).
2. 1. Proponowana cena brutto (obejmująca również koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie
Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie) za przerwę kawową dla 1 osoby w województwie
mazowieckim wynosi:
…………………PLN (słownie:………………………………………………………………złotych).

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.
f) Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.

Miejscowość i data …………………
……………………………….
Podpis i pieczęcie oferenta

