
 

 

 
 

Szczecin  15/06/2018r. 

(,,część opisowa”) 

Zapytanie ofertowe nr 1/MAS/2018 

W związku z realizacją projektu ,,Motywacja, aktywizacja, SUKCES!” realizowanego przez CentEdu WIOLETTA 
CYWIŃSKA na podstawie Umowy nr RPZP.06.05.00-32-K109/17-00 zawartej z Województwem Zachodniopo-
morskim  Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi cateringu.  

Zamawiający: 

CentrEdu Wioletta Cywińska ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70 – 486 Szczecin 

1. Informacje wprowadzające:  
1.1 Celem zapytania jest zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń w projekcie.  

1.2 Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pu-
blicznych. Niniejsze postępowanie realizowane jest w związku z zasadą konkurencyjności.  

1.3 Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania ofert wariantowych.  

1.4 Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania ofert częściowych.  

1.5 Użyte w zapytaniu terminy i skróty mają następujące znaczenie:  
1.5.1 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez „Zamawiającego” na podstawie niniejszego zapyta-
nia.  

1.5.2 „Zamówienie” – zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 ni-
niejszego zapytania.  

1.5.3 „Wykonawca” – osoba fizyczna lub firma, która ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na jego 
wykonanie albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.  

2. Zakres rzeczowy zamówienia: 

Słownik CPV: 

55322000-3 – usługi gotowania posiłków 

55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków 

55521200-0 – usługi dowożenia posiłków 

55520000-1 – usługi dostarczania posiłków 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń w projekcie – posiłku skła-
dającego się z zupy i drugiego dania.  

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Usługa obejmuje dostarczenie posiłków podczas realizacji szkoleń w projekcie.  



 

 

 
 

Obiad powinien obejmować: 

- zupę - jedna porcja minimum 300 ml/os. 

- danie główne - danie mięsne lub bezmięsne - jedna porcja minimum 120 g/os., (o konieczności przygotowania 
dania bezmięsnego Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu informacji od uczest-
niczki/uczestnika projektu) 

- dodatki do dań na gorąco np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kluski śląskie  

- jedna porcja minimum 150 g/os. 

 - dodatek warzywny –np. warzywa blanszowane, surówki, sałaty - jedna porcja minimum 120 g/os 

 - napój/sok owocowy/kompot o pojemności minimum 200 ml/os 

2.3 Termin i miejsce realizacji zamówienia – II kwartał 2018 – IV kwartał 2018r. Zamówienie będzie realizo-
wane na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dokładny termin i harmonogram realizacji zamówienia 
będzie przedstawiony Wykonawcy po ustaleniu harmonogramu realizacji szkoleń w projekcie. Wykonawca 
składający ofertę zobowiązuje się do realizacji usługi w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Miejsce realizacji jest uzależnione od procesu rekrutacji uczestników projektu – wsparcie będzie realizowane 
w miejscu gdzie zostanie zebrana grupa szkoleniowa. Wykonawca będzie informowany o rozpoczęciu realizacji 
usługi we wskazanym miejscu i terminie z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.  

3. Obowiązki Wykonawcy przyjmującego zamówienie do realizacji: 

- Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji uczestników szkoleń. O liczbie wydawanych 
posiłków w danym dniu Wykonawca będzie informowany do godziny 10:00 w oparciu o uzyskane informacje 
Wykonawca będzie dostarczał określoną liczbę posiłków; 

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania i dostarczania posiłków w dni, w których odbywają się 
zajęcia szkoleniowe; 

- Wykonawca wystawiać będzie fakturę/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktyczną liczbą dostarczonych 
posiłków; 

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów 
najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP. 

- Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach do przewożenia 
posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury (w przypadku dań ciepłych 
mają być one utrzymane w temperaturze do momentu wydania uczestnikom) 

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego odbioru we własnym zakresie i na własny koszt resztek i 
opakowań po spożytych posiłkach. 

4. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia. 



 

 

 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jed-
nocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

2) Wykonawca posiada zarejestrowaną działalność gastronomiczną w zakresie usługi cateringu. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku (CEDIG,KRS) 

3) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym niezbędnym do wykonywania 
zamówienia: lokal gastronomiczny, pojazd – środek transportu do przewożenia żywności posiadający pozy-
tywną opinię sanitarną wydaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, pojemniki/termosy, w 
której przewożona będzie żywność są zgodne z wymaganiami systemu HACCP. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jed-
nocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:  

a) Posiadają obroty za ostatni zamknięty rok obrachunkowy w wysokości 90 tyś. złotych, a w przypadku 

podmiotów działających krócej – za cały okres działalności: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty 
potwierdzające posiadanie obrotów za ostatni zamknięty rok obrachunkowy przed dniem złożenia 
oferty w wysokości 90 tyś. złotych, a w przypadku podmiotów działających krócej – za cały okres dzia-
łalności (np. bilans) oraz 

b) Posiadają aktualne na czas realizacji całości zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 90 tyś. złotych. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą opłaconą po-
lisę OC, a w przypadku jej braku – inny dokument jednoznacznie potwierdzający fakt ubezpieczenia. 
Należy bezwzględnie załączyć również dowód opłacenia składki za ww. ubezpieczenie OC. W przy-
padku upływu terminu trwania ochrony ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia, Wyko-
nawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu niezwłocznie - bez wezwania Zamawiającego - 
dokumenty potwierdzające dalsze posiadanie ubezpieczenia, na warunkach nie gorszych niż poprzed-
nio, przez cały okres realizacji zamówienia oraz 

5) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe ro-

zumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowią-

zań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przy-

gotowaniem i 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, po-

krewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 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. 

6. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: 

a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, je-

żeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 
ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

b) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjąt-

kiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym posta-

nowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upa-

dłego; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 
ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odrocze-

nie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:  

I. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał prze-

widziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu – Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia za-

świadczenia z właściwego Urzędu skarbowego w terminie wskazanym przez zamawiającego w przy-

padku wyboru jego oferty. 

II. Oświadczenie dotyczące niezalegania ze składkami w ZUS/lub KRUS potwierdzające, że Wyko-

nawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub potwier-

dzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – Wykonawca zobo-

wiązuje się do dostarczenia zaświadczenia z właściwego Urzędu skarbowego w terminie wskaza-

nym przez zamawiającego w przypadku wyboru jego oferty.   

7. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 



 

 

 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 
ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 

8) Posiadają wymagane doświadczenie wymagane w postępowaniu: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca składa na potwierdzenie wymaganego doświadczenia: 

a)  Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień niezbędnych do wykazania doświadczenia wymaganego 
do udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania – wyko-
nanie minimum 3 usług dostarczania posiłków na zajęcia szkoleniowe; 

b) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada pojemniki/termosy niezbędne do realizacji zamówienia zgodne z wy-
maganiami HACCP w ilości odpowiedniej do ilości przygotowywanych posiłków; 

c) Kopia pozytywnej opinii sanitarnej wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną na użyt-

kowanie lokalu gastronomicznego z cateringiem; 

7) Klauzule społeczne tj. społeczne warunki realizacji zamówienia publicznego – spełnienie klauzuli społecznej 
oznacza uwzględnienie aspektów społecznych przy realizacji zamówienia, tzn. wśród osób bezpośrednio zaan-
gażowanych w wykonywanie przedmiotu zamówienia zostanie zaangażowana, co najmniej 1 osoba: 

1) niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

I/LUB 

2) bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. 

a) Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamó-
wienia przez cały okres trwania umowy zatrudniona była, co najmniej 1 osoba niepełnosprawna w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) I/LUB bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

b) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: 

- zapewnienia czynnego udziału przy realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej 
I/LUB bezrobotnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, w łącznym wymiarze czasu pracy, co najmniej 
½ etatu oraz nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy na realizację usługi – od pierwszego dnia realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

- przedłożenia Zamawiającemu – w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy na realizację usługi - ksero-
kopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) dokumentów poświadczających fakt zatrudniania osoby nie-
pełnosprawnej I/LUB bezrobotnej, tj.: 



 

 

 
 

• orzeczenia o niepełnosprawności LUB zaświadczenie z Urzędu Pracy 

• umowę o pracę wraz z zakresem obowiązków, jakie ww. osoba będzie pełnić przy realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną I/LUB bezrobotną biorącą udział przy 
realizacji przedmiotu zamówienia lub przez pracodawcę (Wykonawcę) przed zakończeniem okresu realizacji 
usługi (określonego w umowie na realizację usługi), Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego (forma pisemna/fax/e-mail) w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie 
stosunku pracy, a także do zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej warunki określone w pkt 2 oraz 
dostarczenie ww. dokumentów– w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy z poprzednią osobą. 

c) uzyskania od osoby, o której mowa w pkt b) zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2016 r., poz. 922). Osoba, która takiej 
zgody nie wyrazi, nie może brać udziału przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

d) prowadzenia imiennej miesięcznej ewidencji czasu pracy osoby niepełnosprawnej I/LUB bezrobotnej za-
trudnionej przy realizacji przedmiotu zamówienia, dokumentującej świadczenie pracy przy realizacji przed-
miotu zamówienia wraz ze wskazaniem liczby godzin przepracowanych każdego dnia miesiąca i wykonywa-
nych przez nią czynnościach na rzecz realizacji przedmiotu zamówienia. Imienna miesięczna ewidencja czasu 
pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej przy realizacji przedmiotu zamówienia powinna być podpisana 

przez osobę niepełnosprawną I/LUB bezrobotną zatrudnioną przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
przez pracodawcę (Wykonawcę). 

e) dostarczania Zamawiającemu kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) imiennej miesięcznej/ 
miesięcznych ewidencji czasu pracy, o której mowa w pkt d) wraz z fakturą.  

f) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zapewnie-
nia czynnego udziału osoby, o której mowa w pkt 2 przez cały okres trwania umowy na realizację przedmiotu 
zamówienia. 

g) Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o 
przedstawienie dokumentacji poświadczającej zatrudnianie osoby, o której mowa pkt 2 (umowy o pracę, za-
kresu obowiązków, orzeczenia o niepełnosprawności/ zaświadczenie z Urzędu Pracy) wraz z: dowodami po-
twierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz imienną miesięczną ewidencją czasu 
pracy. 

h) W przypadku niezatrudnienia/niezaangażowania w sposób nieprzerwany przy realizacji przedmiotu zamó-
wienia wymaganej/ wymaganych przez Zamawiającego liczby osób niepełnosprawnych I/LUB bezrobotnych w 
przewidzianej przez Zamawiającego formie (tj. na podstawie umowy o pracę, w łącznym wymiarze czasu pracy, 
co najmniej 1/2 etatu), Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wy-
sokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pracowników zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia, w czasie których ww. obowiązek nie był reali-
zowany 

i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia w każdym 
momencie jego realizacji. Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego powiadamiania Wykonawcy 
o zamiarze jej przeprowadzenia, w miejscach realizacji przedmiotu zamówienia i ma na celu weryfikację rze-
czywistych warunków jego wykonywania, w szczególności weryfikację udziału w realizacji przedmiotu zamó-
wienia osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych wskazanych przez Wykonawcę.  
 



 

 

 
 

Wykonawca składając ofertę jest zobligowany do stosowania powyższych zapisów dot. klauzul społecznych, 
przy realizacji zamówienia do czego zobowiązuje się składając ofertę.  

6. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami:  

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania jest Wioletta Cywińska tel. 788 – 708 - 098 

7. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opiso-
wej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-
mail: biuro@centredu.pl, drogą pocztową (liczy się data nadania – list polecony, priorytet) lub osobiście -  do 
siedziby Zamawiającego – CentrEdu Wioletta Cywińska ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70 – 486 Szczecin. W 
przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabez-
pieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na realiza-
cję usługi cateringowej w ramach realizacji projektu Motywacja, aktywizacja, SUKCES!. 

Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

4. W przypadku ofert 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 nie-
zastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który 
oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego. 

5. Oferta musi być złożona do dnia 22.06.2018 r. do godziny 23:59:59. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na wskazany adres 
e-mail lub telefonicznie do osoby wyznaczonej do kontaktu.  Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiają-
cego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyja-
śnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie tą samą drogą elektroniczną, dodatkowo treść 
wniosku o wyjaśnienie oraz treść wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie projektu 
http://centredu.pl/projekt-motywacja-aktywizacja-sukces/, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofer-
towego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, lub dotyczy już 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 

8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

9. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”. W przypadku, gdy wraz z 
ofertą Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kserokopie innych dokumentów, muszą być one poświad-
czone za zgodność z oryginałem. 

http://centredu.pl/projekt-motywacja-aktywizacja-sukces/


 

 

 
 

10. Oferta musi być uzupełniona w języku polskim. 

11. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wy-
pełnienia oferty. 

12. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wyma-
ganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przed-
łożyć stosowne pełnomocnictwo. 

13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej od-
rzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty. 

8. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty: 

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu 
(w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. 
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 100% cena. 

Opis sposobu obliczania kryterium cena. 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.  

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

C = (Cmin : C0) x 100 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, 

C0 – cena obliczona badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie oblicze-

nia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

12. Załączniki: 

Następujące załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego: 

a. Załącznik 1 – Formularz ofertowy 

b. Załącznik 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych 

c.  Załącznik 3 – Wykaz zrealizowanych usług 

 

 

 

 

 


