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58-112 Grodziszcze 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2019/ŚMED 

Dotyczy: projektu pn. „Świdnicka Mozaika Edukacyjna” 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

1.1. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze KRS: 0000084948, 

realizator projektu unijnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 

priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

2.1. Niniejsze zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

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

2.2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług cateringowych, w tym przygotowanie, 

dowiezienie i rozstawienie posiłków oraz przygotowanie stołów wraz z nakryciami podczas szkoleń dla 

nauczycieli oraz lekcji wyjazdowych dla uczestniczek i uczestników projektu „Świdnicka Mozaika 

Edukacyjna”, w okresie od 02.12.2019 r. do 30.04.2021 r. 

Kody CPV: 55321000-6 usługa przygotowania posiłków; 55320000-9 usługa podawania posiłków; 55520000-1 

usługa dostarczania posiłków 

3.2. Miejsce szkoleń dla nauczycieli oraz lekcji wyjazdowych w ramach projektu: 

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 

Krzyżowa 7 

58-112 Grodziszcze 

3.3. Programy oraz godziny szkoleń i lekcji wyjazdowych zostaną ostatecznie ustalone na etapie realizacji 

zamówienia. 

3.4. Wykonawca w dniu szkolenia lub lekcji wyjazdowej zobowiązany jest uwzględnić dodatkowy czas na 

przygotowanie wszystkich elementów, stanowiących przedmiot zamówienia, przed rozpoczęciem 

wydarzenia oraz usunięcie ich z terenu Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego po jego 

zakończeniu. 

3.5. Zamawiający nie dysponuje własnymi naczyniami. 

3.6. W związku z odbywaniem się zajęć w ośrodku edukacyjnym, w którym jednym ze strategicznych 
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elementów jest dbałość o zrównoważony rozwój i aspekty ekologiczne, zabrania się serwowania posiłków 

na plastikowych naczyniach jednorazowych. Zamawiający dopuszcza możliwość serwowania posiłków w 

naczyniach biodegradowalnych lub naczyniach stołowych. Wykonawca zobowiązany jest do 

segregowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju. 

3.7. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni co najmniej: 

a. wyposażenie techniczne: duży stół z przeznaczeniem na bufet kawowo – herbaciany, nakryty 

bawełnianym obrusem; standardowe stoły i krzesła na czas trwania obiadu w ilości dostosowanej do liczby 

uczestników (3-4 krzesła na 1 stolik tak, aby zapewnić komfort dla osób poruszających się na wózku 

inwalidzkim, o lasce lub osób mających problemy z poruszaniem się) 

b. zastawę stołową (ceramiczną) lub naczynia biodegradowalne, metalowe sztućce, serwetki składane na 

4, przyprawniki do obiadu - w ilości dostosowanej do liczby uczestników 

c. osoby do obsługi 

d. sprzątanie i odbiór naczyń/opakowań po zakończonym serwisie 
 

3.8. Wykonawca zapewni catering podczas szkoleń dla nauczycieli, składający się z: 

a. bufetu kawowo-herbacianego (w ilości ok. 317 szt.) serwowanego w ustalonych wcześniej salach 

konferencyjnych, znajdujących się w Pałacu Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, 

zapewnionego w czasie trwania szkoleń w systemie ciągłym od godz. 8:00 do godz. 16:00 (godziny mogą 

ulec zmianie), składającego się z: 

- kawy (zaparzonej wcześniej, podanej w termosie do samodzielnego napełnienia filiżanki – co najmniej 1 

filiżanka na osobę); herbaty (różne rodzaje, co najmniej 5 smaków, gorąca woda do samodzielnego 

zaparzenia herbaty) – łącznie co najmniej 1 filiżanka napoju na uczestnika 

- serwowanych w formie do samodzielnego przygotowania, dodatków bez ograniczeń: cytryna krojona w 

półplasterki, mleko w dzbanku, cukier 

- wody mineralnej gazowanej w butelkach (330 ml/os.) i niegazowanej w butelkach (330 ml/os.) 

- ciasta i kruchych ciastek (co najmniej 2 rodzaje ciasta, minimum 150g/os. i co najmniej 2 rodzaje ciastek, 

minimum 100g/os.) 

- Wykonawca zapewni obsługę kelnerską bufetu 

b. menu obiadowego (w ilości ok. 317 szt.), ustalonego z uwzględnieniem preferencji żywieniowych 

(wegetarianie, weganie) oraz diet, alergii i nietolerancji pokarmowych, serwowanych w stołówce znajdującej 

się w jednym z budynków kompleksu Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego o nazwie „Obora”, 

składającego się z: 

- 1 rodzaju zupy wegetariańskiej lub ten sam rodzaj zupy w wersji z mięsem i bez, podawana talerzowo lub 

bufetowo 

- drugiego dania serwowanego talerzowo lub bufetowo: co najmniej 1 danie mięsne, 1 wegetariańskie, 

minimum 100 g/os.; 2 dodatki do wyboru: skrobiowe, ryż lub kasza (minimum 200g/os.), co najmniej 2 rodzaje 

surówek (minimum 140 g/os.) 

- napojów do obiadu: woda mineralna niegazowana z cytryną w dzbankach podana do stołu (minimum 250 

ml/os.) 

- deseru: owoc (co najmniej 2 rodzaje do wyboru: banan, jabłko) – 1 szt./os. lub ciastka (min. 100g/os.) 

podane w bufecie 

- Wykonawca zapewni obsługę bufetową podczas obiadu 
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3.9. Wykonawca zapewni catering podczas lekcji wyjazdowych dla uczestniczek/uczestników projektu w 

ramach lekcji wyjazdowych, składający się z: 

a. bufetu herbacianego (w ilości ok. 1566 szt.) serwowanego w ustalonych wcześniej salach znajdujących się 

w kompleksie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, zapewnionego w czasie trwania 

warsztatów w systemie ciągłym od godz. 9:00 do godz. 13:00, składającego się z: 

- herbaty (różne rodzaje, co najmniej 5 smaków, gorąca woda do samodzielnego zaparzenia herbaty) – 

łącznie co najmniej 1 filiżanka napoju na uczestnika 

- serwowanych w formie do samodzielnego przygotowania, dodatków bez ograniczeń: cytryna krojona w 

półplasterki, cukier 

- wody mineralnej gazowanej w butelkach (330 ml/os.) i niegazowanej w butelkach (330 ml/os.) 

- owoców (banan lub jabłko) – pół na pół lub jeden ustalony wcześniej rodzaj, 1 porcja dla każdego 

uczestnika oraz bułki słodkiej z owocami lub marmoladą – 1 szt. na uczestnika (min. 120 g na osobę) 

- Wykonawca zapewni obsługę kelnerską bufetu 

b. menu obiadowego (w ilości ok. 1246 szt.), ustalonego z uwzględnieniem preferencji żywieniowych 

(wegetarianie, weganie) oraz diet, alergii i nietolerancji pokarmowych, serwowanych w stołówce znajdującej 

się w jednym z budynków kompleksu Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego o nazwie „Obora”, 

składającego się z: 

- 1 rodzaju zupy wegetariańskiej lub ten sam rodzaj zupy w wersji z mięsem i bez, podawana talerzowo lub 

bufetowo 

- drugiego dania serwowanego talerzowo lub bufetowo: co najmniej 1 danie mięsne, 1 wegetariańskie, 

minimum 100 g/os.; 2 dodatki do wyboru: skrobiowe, ryż lub kasza (minimum 200g/os.), co najmniej 2 rodzaje 

surówek (minimum 140 g/os.) 

- napojów do obiadu: woda mineralna niegazowana z cytryną w dzbankach podana do stołu (minimum 250 

ml/os.) 

- deseru: owoc (co najmniej 2 rodzaje do wyboru: banan, jabłko) – 1 szt./os. lub ciastka (min. 100g/os.) 

podane w bufecie 

- Wykonawca zapewni obsługę bufetową podczas obiadu 

3.10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków własnym transportem (samochód spełniający 

wymogi sanitarno – techniczne) oraz podania ich w sposób i przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, 

zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia. 

3.11. Wykonawca zobowiązuje się do dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże (aktualne 

terminy przydatności do spożycia) oraz muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być 

sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. 

3.12. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług cateringowych wyłącznie 

przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów 

prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dn. 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.). 

4. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4.2. Zamówienia na pojedynczą usługę gastronomiczną odbywać się będą sukcesywnie, na podstawie 

zamówienia cząstkowego sporządzanego przez Zamawiającego, ze wskazaniem miejsca dostawy. 
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4.3. Miejscem dostawy będzie: 

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 

Krzyżowa 7 

58-112 Grodziszcze 

4.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania Wykonawcy drogą mailową, o konieczności 

wykonania usługi gastronomicznej, nie później jak na 3 dni przed planowanym szkoleniem lub lekcją 

wyjazdową. 

4.5 Zamawiający przewiduje grupy od ok. 13 do ok. 38 osób w ramach jednego dnia warsztatów lub szkolenia 

dla nauczycieli. Dokładna ilość osób, dla których będzie świadczona usługa zostanie podana z 

wyprzedzeniem umożliwiającym wykonanie usługi. 

4.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości osób oraz serwowanych posiłków zgodnie z 

rzeczywistą potrzebą 24 godziny przed rozpoczęciem świadczenia usługi. 

4.7. Cena brutto podana w ofercie musi być ostateczna. W cenie oferty musi być zawarty koszt: 

przygotowania, dostarczenia oraz obsługi i podania posiłków. 

4.8. Rozliczenie finansowe odbywać się będzie na podstawie faktycznie spożytych posiłków i cen brutto 

posiłku. Z tytułu wykorzystania mniejszej liczby obiadów, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

4.9. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

4.10. Wykonawcy pozostają związani ofertą w okresie od 02.12.2019 r. do 30.04.2021 r. 

4.11. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkoleń, co oznacza 

zmianę terminu świadczenia usługi. 

4.12. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, powinien umożliwić na miejscu wykonania usługi, wgląd do 

dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań sanitaro – technicznych pojazdu do transportu 

posiłków oraz książeczek sanitarno – epidemiologicznych osób zatrudnionych przy obsłudze cateringu. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 02.12.2019 r. do 30.04.2021 r., zgodnie ze składanymi 

zamówieniami cząstkowymi. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 

a.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 

b.  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym rzetelne wykonanie zamówienia, 

c.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia, 

d. nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie 

przeciwko środowisku. 
 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

7.1. Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do 08.11.2019 r. do godz. 10:00 
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7.2. Za złożenie Oferty przyjmuje się dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą (decyduje data i godzina 

wpływu oferty) do biura Zamawiającego, tj.: 

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 

Krzyżowa 7 Sekretariat 

58-112 Grodziszcze 

z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 1/10/2019/ŚMED” wraz z dokładnym adresem Wykonawcy. 

7.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie, wg. wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 1 do Oferty. 

7.4.  Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego. 

7.5.  Oferta złożona po terminie lub na inny adres niż wskazany w punkcie 7.2 uważana jest za nieważną. 

7.6.  Oferta musi być kompletna. 

7.7.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7.8. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką 

podmiotu biorącego udział w procedurze, w przypadku podpisania oferty przez osobę inną, wymagane jest 

przedłożenie stosownego pełnomocnictwa. 

7.9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na 

ważną ofertę: 

- Wypełniony Formularz Oferty i podpisany  przez przedstawiciela prawnego Wykonawcy Załącznik nr 1 

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym Załącznik nr 3 

- Oświadczenie, że nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 

wykroczenie przeciwko środowisku Załącznik nr 4 

8. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

8.1. Zamawiający będzie badał ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów: 

Kryterium: Cena (Wartość) oferty brutto – Waga 100 pkt. 

8.2. Zastosowane pojęcia i wzory do obliczenia punktowego: 

·         LPC – liczba punktów uzyskana w kryterium Cena; 

C oferty najniższej – najniższa wartość oferty brutto wśród rozpatrywanych ofert; 

C oferty badanej – wartość brutto oferty badanej; 

LPC = ( C oferty najniższej/ C oferty badanej) X 100 pkt. 

·         LPO – liczba punktów ogółem 

LPO = LPC 

8.3. Spośród przedłożonych ofert Zamawiający dokona wyboru oferty, która spełnia kryterium obowiązkowe 

oraz uzyska największą liczbę punktów. 
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9. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH: 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającymi, a Wykonawcą w walutach obcych, innych niż 

PLN. 

10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: 

10.1. Zamawiający zamieści na stronach: 

Strona Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie:  

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Strona internetowa Zamawiającego: 

www.krzyzowa.org.pl 

zawiadomienie o wynikach postępowania.  

10.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

10.3. Wybór Wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy 

realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.). 

10.4. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

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

11. POZOSTAŁE INFORMACJE: 

11.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed 

upływem terminu na składanie ofert. 

11.2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany 

treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

11.3. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie protokołu sporządzonego przez 

Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

11.4.  Zapłata zostanie  dokonana po otrzymaniu poprawnie wystawionego rachunku/faktury w terminie 

wskazanym w umowie. Warunkiem dokonania zapłaty jest posiadanie środków na koncie projektowym 

Zamawiającego. 

11.5.  Wykonawca nie będzie obciążał Zmawiającego dodatkowymi kosztami w związku 

z opóźnieniem w zapłacie wynikającym z opóźnień w przekazaniu transz przez jednostkę kontraktującą. 

11.6.  Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 

roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

11.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

http://www.fres.org.pl/


 
Projekt „Świdnicka Mozaika Edukacyjna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 
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11.8. W treści umowy, którą podpisze wykonawca będzie zawarta informacja o karach umownych. 

11.9. W przypadku pytań prosimy o kontakt z: 

Magdaleną Dec, nr tel. 506 776 452, e-mail: magdalena.dec@krzyzowa.org.pl 

 

12.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty, 

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, 

Załącznik nr 4 Oświadczenie, że nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, 


