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  Łódź, dnia 07.07.2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021/CATERING/MnS 
prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU 

 
 
W związku z realizacją projektu pt.: „Młodzi na start" nr POWR.01.02.01-10-0007/20 realizowanego w ramach 

Osi Priorytetowej I, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Wnioskodawca przeprowadza 

rozeznanie rynku na realizację zamówienia polegającego na świadczeniu usług cateringowych. 

 
I. Zamawiający 

Nazwa: Fundacja Inkubator 

Adres: ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź 

NIP: 7250013013, REGON: 471048200 

Reprezentowana przez p. Magdalenę Krzyżaniak - Prezesa Zarządu Fundacji Inkubator 

BIURO PROJEKTU: 

Adres: ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź 

Telefon: 42 636 34 69, 609 466 555, adres e-mail: mlodzinastart@inkubator.org.pl 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące 

przedmiot niniejszego rozeznania rynku są współfinansowane przez  Unię  Europejską  w  ramach  

Europejskiego  Funduszu  Społecznego w  ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014 –2020. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem postępowania jest usługa cateringowa dla uczestników 8-dniowych szkoleń w ramach 

projektu pt.: „Młodzi na start”: 

1. Maksymalna łączna liczba uczestników – 80 osób (8 grup szkoleniowych po 10 osób) 

2. Maksymalna liczba posiłków – 640 posiłki (osobodni). 

3. Termin realizacji zamówienia – III i IV kwartał 2021 r. oraz I i II kwartał 2022 r. 

Uwaga: Dopuszcza się możliwość zmiany liczby uczestników, lokalizacji i terminu realizacji usługi. Liczba 

zamówionych posiłków uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej w Polsce/woj. łódzkim, ponieważ 

szkolenia przeprowadzane będą zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  sanitarno-

epidemiologicznymi i wytycznymi dot. COVID-19. 

 

IV. Wymagania dotyczące organizacji cateringu  
1. Wykonawca zapewnia pełnowartościowy posiłek: 

- w ramach przerwy kawowej: bułka z wkładką (np. wędlina, ser, warzywa: np. sałata, pomidor, 

ogórek) – 1 bułka na osobę; 

- w ramach przerwy obiadowej: serwowanie obiadu składającego się z dwóch ciepłych dań (zupa 
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i drugie danie) + kompot lub sok. Obiad powinien być zróżnicowany i w razie zapotrzebowania 

uwzględniać specjalne potrzeby żywieniowe osób z niepełnosprawnością (np. dieta cukrzycowa), 

wegan. 

2. Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia o ustalonej godzinie na miejsce realizacji 

szkolenia wskazane przez Zamawiającego oraz podanie go w sposób i przez osoby  posiadające  

odpowiednie  uprawnienia,  zgodnie  z  wymaganiami  sanitarnymi  dotyczącymi żywności i żywienia. 

3. Posprzątanie  po  zakończonych szkoleniach z  wywozem  wszystkich  nieczystości,  śmieci  oraz 

odpadków pozostałych po w/w pożywieniu. 

2. Wykonawca zapewnia własne naczynia zgodnie z wymaganiami menu. Zamawiający dopuszcza 

możliwość użycia naczyń i sztućców jednorazowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów. 
 

V. Termin i miejsce realizacji 

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od lipca 2021r. do kwietnia 2022. Ww. terminy są 

terminami planowanymi, mogą ulec zmianie. 

2. Miejsce realizacji usługi: ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź.  

3. Wykonawca  będzie  realizował  zamówienie  na  telefoniczne  lub  pisemne  wezwanie Zamawiającego. 

Zamawiający określi również dokładny termin oraz miejsce dostarczenia cateringu. Zamawiający 

dopuszcza zmiany w terminach szkoleń na 2 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. 

4. Wynagrodzenie za usługę będzie wypłacone za rzeczywistą liczbę Uczestników projektu w danym dniu. 

Ilości zamówionego cateringu będą potwierdzane w danym dniu po przybyciu uczestników na 

szkolenia. 

5. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi z dołu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia 

przedłożenia  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanego  przez  Zamawiającego  faktury  VAT/rachunku 

oraz dostarczeniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie niniejszej 

umowy. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

6. Płatność  może  być  wstrzymana  w  przypadku  braku  środków  na  wyodrębnionym  subkoncie 

projektu.  W  przypadku  otrzymania  transzy  Zamawiający  zobowiązuje  się  w  ciągu  3  dni  dokonać 

płatności. 

 

VI. Obowiązki wykonawcy 

W związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, 

b) przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.), 

c) dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością 

w odniesieniu do użytych składników, 

d) kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt  

z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,  

e) zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi 

żywności. 

Zamawiający zastrzega, iż podana liczba zestawów obiadowych w trakcie trwania umowy jest liczbą 

szacunkową. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że liczba zestawów obiadowych będzie mniejsza 

niż podana w zapytaniu ofertowym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu rościł żadnych roszczeń w stosunku 

do Zamawiającego. 
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VII. Sposób składania ofert 

1. Oferta musi zawierać całkowitą cenę za 1 posiłek (osobodzień) serwowany w formie opisanej w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 

2. Cena  powinna  być  kwotą  brutto.  Podana  cena  powinna  zawierać  również  koszty  związane  z 

dojazdem  na  miejsce,  gdzie  będzie  realizowane  szkolenie,  ewentualne  koszty  parkingu, obsługi, 

sprzątania. 

3. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.  

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  postępowania  na  każdym  etapie  bez 

podawania przyczyny.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną 

i najkorzystniejszą  ofertę  w  przypadku,  gdy  cena  tej  oferty  przekracza  budżet  projektu,  którym 

dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie 

przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta. 

6. Oferty prosimy składać na załączonym wzorze formularza oferty do dnia 12.07.2021 r. pocztą na adres: 

Fundacja Inkubator, ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, osobiście lub w formie elektronicznej na 

adres mlodzinastart@inkubator.org.pl. 

 

VIII. Informacja o wykluczeniu 

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: 

a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

IX. Informacje dodatkowe 

1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 

2. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

3. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie 

jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku. 
 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 - Oświadczenie 

mailto:mlodzinastart@inkubator.org.pl
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Załącznik nr 1  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
zgodnie z procedurą rozeznania rynku dotyczącego wyboru firmy w celu zapewnienia cateringu 
podczas przerwy kawowej i obiadu w ramach projektu „Młodzi na start” składam poniższą ofertę:  
 

DANE OFERETNA 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy: Adres siedziby: 

Telefon: E-mail: 

REGON: www: 

NIP: 
Reprezentant: 

(osoba uprawniona do złożenia oferty) 

Podmiot Ekonomii Społecznej        □ TAK                    □ NIE 

OSOBA DO KONTAKTU 

Imię i nazwisko: 

Telefon: E-mail: 

ZAKRES OFERTY 

Cena jednostkowa [brutto PLN] za catering 
podczas przerwy kawowej i obiadu na 

1 uczestnika projektu 
 

 
 
 
 
 

……………………………………..………… 

(data i podpis osoby upoważnionej 

do występowania w imieniu Oferenta) 
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Załącznik nr 2  

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

a) zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym na ww. usługę i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń 

oraz przyjmuję warunki w nim zawarte, 

b) zdobyłam/em wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, 

c) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi, 

d) w przypadku wyboru mojej Oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, 

 

Ponadto oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w 

szczególności na: 

e) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

f) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

g) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

h) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia , 

opieki lub kurateli. 

Informacje przekazane w Formularzu Ofertowym są prawdziwe, kompletne oraz rzetelnie przygotowane. 

Miejscowość, data Podpis Oferenta 


