(„część opisowa”)
Poznań, dnia 06.03.2017 r.
PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o. o.
Ul. Franklina Roosevelta 18
60-829 Poznań
ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY
- USŁUGI CATERINGOWEJ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szanowni Państwo,
Firma PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z. o na terenie, województwa podkarpackiego, w miejscowościach
Rzeszów i Stalowa Wola w ramach projektu „Podkarpacka Fabryka Rozwoju Zawodowego” nr projektu
RPPK.07.01.00-18-0021/16 planuje zrealizowanie „Diagnozy potrzeb z IPD” oraz „Doradztwa zawodowego ” dla 3
grup średnio 12 osobowych (maksymalnie 36 Uczestników Projektu).
Diagnoza potrzeb z IPD realizowana będzie w planowanym terminie marzec – czerwiec 2017 r. z możliwością
przesunięcia okresu realizacji umowy (1 spotkanie/1 Uczestnika Projektu ). Łącznie 36 spotkań w ramach zamówienia.
Doradztwo zawodowe realizowane będzie w planowanym terminie marzec 2017 – czerwiec 2017 z możliwością
przesunięcia okresu realizacji umowy (6 spotkań/1 grupę średnio 12 osobową) Łącznie 18 spotkań w ramach
zamówienia.
W związku z powyższym będziemy poszukiwać podmiotów mogących zapewnić i dostarczyć usługę cateringową.
Zamawiający wymaga składania wycen częściowych w następującej konfiguracji (część pierwsza albo część druga):
1. Część pierwsza:
 catering – przerwa kawowa na zajęcia Diagnoza potrzeb z IPD, realizowanych w Rzeszowie, dla maksymalnie
24 Uczestników Projektu, (każdy uczestnik w trakcie zajęć trwających 4h otrzymuje 1 catering-przerwa
kawowa). Łącznie 24 cateringi-przerwy kawowe.
 catering – barek kawowy + obiad na zajęcia Doradztwo zawodowe, realizowanych w Rzeszowie, dla
maksymalnie 24 Uczestników Projektu (każdy uczestnik w trakcie zajęć trwających 6h otrzymuje 1 catering –
barek kawowy + obiad). Łącznie 144 cateringi – barki kawowe i 144 obiady.
2. Część druga:
 catering – przerwa kawowa na zajęcia Diagnoza potrzeb z IPD, realizowanych w Stalowej Woli, dla
maksymalnie 12 Uczestników Projektu, (każdy uczestnik w trakcie zajęć trwających 4h otrzymuje 1 catering
– przerwa kawowa). Łącznie 12 cateringów – przerw kawowych.



cateringi – barek kawowy + obiad na zajęcia Doradztwo zawodowe, realizowanych w Stalowej Woli, dla
maksymalnie 12 Uczestników Projektu (każdy uczestnik w trakcie zajęć trwających 6h otrzymuje 1 catering –
barek kawowy + obiad ). Łącznie 72 cateringi – barki kawowe i 72 obiady.

Przez usługę cateringową rozumie się przygotowanie i dostarczenie:
1. Catering – przerwa kawowa, na który składa się:
- co najmniej trzy rodzaje ciastek (co najmniej 200 gram na osobę),
- gorąca kawa, gorąca herbata, woda gazowana i niegazowana (co najmniej 0,5 litra na osobę), cukier oraz
śmietanka do kawy w wystarczającej ilość.
2. Catering – barek kawowy + obiad, na który składa się:
- ciepły posiłek składający się z dwóch dań : tj. zupa (co najmniej 300 ml na jednego uczestnika), porcja mięsa
(co najmniej 150 gramów na jednego uczestnika), ziemniaki (co najmniej 150 gramów na jednego uczestnika)
lub ryż (co najmniej 150 gramów na jednego uczestnika) lub frytki (co najmniej 150 gramów na jednego
uczestnika), surówka (co najmniej 150 gramów na jednego uczestnika),
- gorąca kawa, gorąca herbata, woda gazowana i niegazowana (co najmniej 0,5 litra na osobę), cukier oraz
śmietanka do kawy w wystarczającej ilość.
Wykonawca zapewni również 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.
Wspólny kod CPV 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA WYCENY
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami został upoważniony p. Adam Ślusarski, e-mail: pfrz@pulsszkolenia.pl., tel. 514 000 782.
2. Siedziba Zamawiającego: Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o. o. ul. Franklina Roosevelta 18, 60-829 Poznań.
3. Złożenie wyceny polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej”
oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail:
pfrz@puls-szkolenia.pl lub pisemnie do siedziby Zamawiającego. W przypadku wyceny pisemnej, wycenę wraz
z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę
należy opisać następująco:
„Wycena usługi cateringowej w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Fabryka Rozwoju Zawodowego.” nr
projektu RPPK.07.01.00-18-0021/16 ”
Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. W przypadku wycen składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się, aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się, aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych
niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który
oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.

5. Wycena musi być złożona do dnia 14.03.2017 r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu wyceny. Wyceny
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych wycen.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną wycenę.
8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
9. Wycena musi być wypełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do
wypełnienia wyceny.
11. Wycena wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania wyceny jest równoznaczne z jej
odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany wyceną przez okres co najmniej 30 dni od daty wyceny.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wybór Wykonawcy będzie się odbywał zgodnie z właściwymi wytycznym horyzontalnymi, wytycznymi programowymi
oraz Wytycznymi 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
C. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:
a) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 233, z późn. zm.);
c) Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769);
e) Wykonawców będących podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
f)

Osoby prawne, których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 oraz art. 24 ust.
5 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

g) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
h) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tych warunków. Wykonawca podpisując wycenę
jednocześnie oświadcza spełnienie tych warunków.

D. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 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.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku..
E. Oświadczają, iż do realizacji zamówienia, przez cały okres trwania umowy, będą zatrudniać na podstawie umowy
o pracę lub umowy cywilno-prawnej co najmniej jedną osobę spośród wymienionych poniżej kategorii:
a) bezrobotne lub młodociane w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.), lub
b) niepełnosprawne, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), lub
c) inne niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143).
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
Na etapie podpisania umowy Wykonawca przedstawia odpowiedni dokument o spełnieniu kryterium.
Dokumentem tym jest w przypadku:
a) osób bezrobotnych - zaświadczenie z właściwego im urzędu pracy;
b) osób młodocianych w celu przygotowania zawodowego – dokument potwierdzający wiek osoby oraz brak
kwalifikacji zawodowych;
c) osób niepełnosprawnych - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o
niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydane przez lekarza
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
d) osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności - zaświadczenie z
ośrodka pomocy społecznej (gminnego lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej), informacja ze schroniska lub
domu dla bezdomnych, w którym dana osoba przebywa i realizuje program wychodzenia z bezdomności;
e) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego zaświadczenie o odbyciu programu psychoterapii uzależnień od podmiotów leczniczych wykonujących
świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu;
f) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego
w zakładzie opieki zdrowotnej - zaświadczenie zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające, że osoba jest osobą

uzależnioną od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w
zakładzie opieki zdrowotnej;
g) chorych psychicznie - zaświadczenie zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające, że osoba jest osobą chorą
psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
h) zwalnianych z zakładów karnych mających trudności w integracji ze środowiskiem - zaświadczenie ośrodka
pomocy społecznej potwierdzającego, że osoba jest osobą zwalnianą z zakładu karnego, mającą trudności w
integracji ze środowiskiem;
i) uchodźców realizujących indywidualny program integracji – zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy
rodzinie potwierdzające, że osoba jest uchodźcą realizującym indywidualny program integracji, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej.
j) do każdego z dokumentów wymienionych w punktach od a) do i) wykonawca załącza potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kserokopię umowy zawartej z osobą zatrudnioną do realizacji zamówienia, oraz
oświadczenie osoby o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją
zamówienia.
Na etapie realizacji umowy wykonawca musi co miesiąc składać, łącznie z fakturą za wykonaną usługę, dokumenty
potwierdzające, że dana osoba zaangażowana jest w realizację zamówienia. Dokumentem tymi są:
a) oświadczenie wykonawcy, że nadal zatrudnia daną osobę;
b) oświadczenie osoby, że uczestniczy w realizacji zamówienia.
W przypadku niezłożenia przez wykonawcę, łącznie z fakturą oświadczeń, zostanie na niego nałożona jest kara w
wysokości 50% wartości faktury. Kara zostanie potrącona z należności wynikającej z faktury.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonania zamówienia poprzez zbadanie rzeczywistych
warunków jego wykonania. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo wstępu do siedziby wykonawcy
lub innego miejsca wykonania zamówienia w celu weryfikacji rzeczywistego udziału osób zatrudnionych przy
wykonaniu zamówienia.

KRYTERIA OCENY
Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wskazanych wyżej kryteriów przy wyborze Wykonawcy będziemy się
kierować kryterium 100% cena. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i
obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium 100% cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej wycenie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych wycen,
C0 – cena obliczona badanej wyceny.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna wycena, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wykonawca, którego wycena zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

POZOSTAŁE POSTAWNOWIENIA
1. Zamawiający nakazuje składanie wycen częściowych. Wykonawca może wycenić tylko i wyłącznie część pierwszą
lub część drugą.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wycen wariantowych.
3. Wycena ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w wycenie i być złożona na wzorze
wyceny dołączonym do niniejszego zapytania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą
wycenę w przypadku, gdy cena tej wyceny 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 wycena.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu wyceny jest decyzją ostateczną.
7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie
przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę
punktów.
8. Zamawiający może w toku badania i oceny wycen żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów
dotyczących treści złożonych wycen.
9. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście wyceny oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie
zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności co do kwoty wyceny, za cenę wyceny
Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
10. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku
realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
b) Przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie
wykonywania przez Wykonawcę usługi w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania
należytej staranności oraz/lub wysokich standardów przyjętych na rynku;
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;
e) Zakazujące Wykonawcy dokonywania cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji umowy
na banki, firmy ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne;
f) O obowiązku poddania się kontroli dokonywanej przez Wykonawcę oraz inne uprawnione podmioty w
zakresie prawidłowości realizacji Projektu;
g) O możliwości występowania opóźnień w płatnościach wynagrodzenia Wykonawcy, które uzależnione będzie
od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych
realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca;

h) Nakładające obowiązek archiwizacji dokumentów związanych z realizacją umowy na zasadach określonych
przez Zamawiającego.
11. Zamawiający przewiduje 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 cateringów w ramach umowy (Zamawiający informuje, że możliwe jest zmniejszenie liczby
cateringów. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu).
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.
12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w następującym zakresie: ilości osób
wobec których zostanie zrealizowana usługa cateringowa. Zamówienia uzupełniające będą udzielone w formie
aneksu lub odrębnej umowy.
13. Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia stanowi część zadania „Diagnoza potrzeb z IPD”
oraz „Doradztwo zawodowe” w ramach projektu „Podkarpacka Fabryka Rozwoju Zawodowego”

(„część ofertowa”)
WYCENA

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

Przedmiotem wyceny jest zapewnienie cateringu oraz poczęstunku we wskazanej liczbie oraz wskazanej lokalizacji.
Część pierwsza:
Proponowana cena brutto za catering – przerwa kawowa dla 1 UP w Rzeszowie (przy założeniu maksymalnie 24
osób):

……………………..……… (słownie: ………………………………….....…………………….) brutto za jedną porcję.

Proponowana cena brutto za catering- barek kawowy + obiad dla 1 UP w Rzeszowie (przy założeniu maksymalnie
24 osób):

……………………..……… (słownie: ………………………………….....…………………….) brutto za jedną porcję .

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami
Przez cenę oferty rozumie się SUMĘ cen brutto za catering – przerwa kawowa oraz catering – barek kawowy + obiad.

Część druga:
Proponowana cena brutto za catering – przerwa kawowa dla 1 UP w Stalowej Woli (przy założeniu maksymalnie 12
osób):

……………………..……… (słownie: ………………………………….....…………………….) brutto za jedną porcję.

Proponowana cena brutto za catering – barek kawowy + obiad dla 1 UP w Stalowej Woli( przy założeniu
maksymalnie 12 osób):

……………………..……… (słownie: ………………………………….....…………………….) brutto za jedną porcję .

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami
Przez cenę oferty rozumie się SUMĘ cen brutto za catering – przerwa kawowa oraz catering – barek kawowy + obiad.

1. Podpisując niniejszą wycenę oświadczam jednocześnie, iż:
a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak
powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;
b) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim
zawarte.
c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
d) Cena wyceny ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.
e) W przypadku uznania mojej wyceny za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
f)

Cena uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.

g) Wszelkie dołączone do niniejszej wyceny dokumenty są zgodne z oryginałem.
h) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w
takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.
2. 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.
3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w wycenie,
załącznikach są zgodne z prawdą.

Miejscowość i data …………………

……………………………….
Podpis i pieczęć oferenta

