
 

 
 

Projekt „Program profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” w ramach Programu 
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Warszawa, 30 października 2019 r. 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  

im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 

ul. Spartańska 1 

02-637 Warszawa 

 

Zapytanie ofertowe 05.01.00-00-0012/18/01 

 

I. Zamawiający: 

 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  

im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 

ul. Spartańska 1 

02-637 Warszawa 

NIP 5250011042 

REGON 000288567 

www.spartanska.pl 

W partnerstwie z: 

Partner  

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF” 

ul. Spartańska 1 

02-637 Warszawa 

NIP 5213548500 

REGON 142048531 

www.ref.org.pl 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 

 

  

http://www.spartanska.pl/
http://www.ref.org.pl/
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Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na 

zapytania Wykonawców: 

Dorota Kubryń 

e-mail: dorota.kubryn@spartanska.pl 

Tel.: 22 670 91 55 

 

Umowa zostanie podpisana z Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. 

II. Postanowienia ogólne 

1. W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Program profilaktyki 

osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.05.01.00-00-0012/18. 

2.  („Projekt”) – Beneficjent Projektu - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. 

prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w partnerstwie z Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń 

Reumatyków  „REF”– Partner Projektu zapraszają do złożenia oferty na wykonanie zamówienia 

pt. 

 

USŁUGA ZAPEWNIENIA CATERINGU OBIADOWEGO I KAWOWEGO 

UCZESTNIKOM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU PROGRAM 

PROFILAKTYKI OSTEOPOROZY 

 

w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności, zgodnie 

z zakresem przedstawionym w punkcie III oraz zgodnie z punktem IV, V oraz VI, VII, VIII 

niniejszego zapytania ofertowego. 

 

2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: 

 zamieszczenie na stronie www: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 zamieszczenie na stronie www: https://spartanska.pl/ 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego oraz 

unieważnienie postępowania ofertowego. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV): 

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków  

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków 

55320000-9 - Usługi podawania posiłków 

2. Przedmiotem zamówienia jest  

USŁUGA ZAPEWNIENIA CATERINGU OBIADOWEGO I KAWOWEGO 

UCZESTNIKOM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU PROGRAM 

PROFILAKTYKI OSTEOPOROZY 

3. Usługi świadczone będą zgodnie z harmonogramem wsparcia dla poszczególnych Uczestników 

Projektu.  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-dostarczania-posilkow-7730
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4. Termin realizacji umowy - nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy i nie później niż do 28 

lutego 2022 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wybranym Wykonawcą. 

5. Zakres zadań Wykonawcy i charakterystyka Usługi: 

Wymagania dotyczące usługi cateringowej na potrzeby realizacji projektu „Program 

profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”. 

  

SZKOLENIA I WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU  

będą realizowane w systemie jednodniowych  kursów: 

 Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.30 

 W soboty w godzinach 9.00-17.30 

 Maksymalna liczba kursów: 10 

 Maksymalna liczba uczestników to 170 osób. 

 Okres obowiązywania umowy od 15.11.2019 do 28.02.2022  

 Usługa obejmuje posiłki w postaci 3 przerw kawowych oraz lunchu zgodnie ze specyfikacją 

zawartą w załączniku nr 1. 

  

Wymagania dodatkowe:  

 Wykonawca zapewni we własnym zakresie dowóz zimnych i ciepłych posiłków, a także 

stołów i stolików barowych na potrzeby realizacji usługi.   

 Wykonawca zapewni serwowanie potraw z użyciem własnego sprzętu (dzbanków, tac, misek, 

podgrzewaczy itp.) oraz zastawy porcelanowej, szklanek i sztućców (nie jednorazowych), 

szczególnie przy serwowaniu obiadu.   

 Usługa będzie obejmowała dwa miejsca serwowania cateringu: bufet z posiłkami oraz 

w odrębnym miejscu (sala wykładowa) serwis z napojami (kawa, herbata, woda, sok) 

dostępnymi cały dzień, z zapewnieniem dostępu do wrzątku, co wymaga użycia warnika bądź 

termosów.  

 Wykonawca zapewni obsługę kelnerską, szczególnie podczas serwowania uczestnikom 

obiadu.  

 Wykonawca zapewni realizację usługi w terminach zgłaszanych przez Zamawiającego. 

 Wykonawca serwował będzie catering obiadowy i kawowy z zachowaniem jakości i zasad 

realizacji tego typu usług oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztućców i wszystkich 

pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu obiadowego 

i kawowego oraz do uprzątnięcia każdorazowo pomieszczenia po zakończeniu realizacji 

usług. Składową częścią zamówienia jest również utrzymanie porządku w miejscu 

serwowania cateringu obiadowego i kawowego oraz sprzątanie (m.in. wywóz naczyń, śmieci, 

itp. ) po/w trakcie każdego dnia świadczenia usługi. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne albo 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące 

warunki: 
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a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem 

zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, to jest 

posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności objętej Ofertą (tzn. posiadanie aktualnej 

koncesji – zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz zgodę Stacji 

Sanitarno Epidemiologicznej i inne  niezbędne pozwolenia). 

b) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Oświadczenie Wykonawcy, że 

spełnia warunki, dotyczące udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez Wykonawców powiązanych 

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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: 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo 

z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu. 

4. Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu 

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

(Partnerem projektu) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

V. Wymogi formalne oferty: 

1. Oferta cenowa powinna uwzględniać jednostkowy koszt netto i brutto wykonania zamówienia. 

Podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe będą cenami obowiązującymi podczas realizacji 

usługi. 

2. W cenie usługi wskazanej zgodnie z kryteriami oceny ofert Wykonawca zobowiązany jest 

ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie koszty 

wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia 

nie byłaby możliwa. Wskazując cenę, należy uwzględnić: wszystkie przewidywalne koszty 

związane z realizacją zamówienia, w tym w przypadku osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej zaliczkę na podatek od osób fizycznych, wymagane składki ZUS 

(ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, 

Fundusz Pracy i in.) od pracownika i pracodawcy w łącznej wysokości (czyli kwota brutto 

brutto); podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania 

ofert (jeśli dotyczy) oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania 

ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa (np. koszty dojazdu do 

miejsca wsparcia, koszty noclegu itp.). Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak 

by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez 
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konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej 

określenia. 

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. 

4. Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę. 

5. Zamawiający wybierze tą ofertę, która zdobędzie najwięcej punktów i jednocześnie nie 

przekroczy budżetu przeznaczonego na realizację usług objętych niniejszym zapytaniem 

ofertowym. 

6. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez cały okres ważności 

Umowy (tj. Zgodnie z punktem III.5) i nie będą podlegały zwiększeniu. 

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

podawania przyczyny. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu 

składania ofert przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku 

w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostanie podana informacja o zmianie, zawierająca 

co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych 

zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia 

zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o czym 

zostaną poinformowani Oferenci. 

8. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

9. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który 

w postępowaniu uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów. 

10. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz 

dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. Na etapie podpisania umowy z wybranym 

w postępowaniu ofertowym Wykonawcą/Wykonawcami, Zamawiający może żądać 

przedstawienia od Wykonawcy dodatkowych dokumentów wymaganych przez odpowiednie 

przepisy prawa (np. w zakresie uprawnień/ działalności do świadczenia usług objętych 

przedmiotem zamówienia) w tym wymagane przez odpowiednie dokumenty programowe 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 lub zarządzenia/wystąpienia 

instytucji finansującej. Brak przedstawienia ww. dokumentów będzie skutkował odstąpieniem 

od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. 

VI. Dodatkowe wymogi formalne: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji umowy jak i zmiany 

harmonogramu realizacji usług. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wybranym 

Wykonawcą/Wykonawcami. 

2. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie z Wykonawcą będzie następowało na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT lub wystawionego przez Wykonawcę rachunku po 

realizacji okresu rozliczeniowego, w którym świadczona była usługa w terminie płatności 30 

dni licząc od dnia doręczenia faktury/rachunku wraz z podpisanym protokołem zdawczo – 

odbiorczym. 

3. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta musi być przygotowana na drukach załączonych 

do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, 

wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta 

winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy uznaje się osoby 
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upoważnione do reprezentowania wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze bądź 

w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty. Oferta przesłana drogą 

elektroniczną powinna zawierać zeskanowane ww. dokumenty. Zamawiający dopuszcza 

skany dokumentów w formacie JPG, PDF. Ofertę Wykonawca składa w formie 

elektronicznej na adres e-mail: dorota.kubryn@spartanska.pl (w formie skanów 

zawierających oryginalny podpis Wykonawcy), lub w formie papierowej przez złożenie 

osobiste w Biurze Projektu „Program profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu 

Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” (Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii 

i Rehabilitacji, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa) lub przesyłką pocztową, kurierską na 

wzorze/szablonie załączonym do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Forma oferty: oferta powinna być zgodna z formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 – 

Formularz ofertowy. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do 

występowania w imieniu Oferenta (wykaz z właściwego rejestru/pełnomocnictwo). Ponadto 

Oferent, aby spełnić wszystkie warunki formalne, musi złożyć poza Załącznikiem nr 2 

również Załącznik nr 3 i nr 4.  

VII. Tryb przekazania oferty 

1. Oferta powinna być przekazana pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: 

dorota.kubryn@spartanska.pl z dopiskiem: „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe 05.01.00-00-

0012/18/01 lub złożona osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Biuro Projektu 

„Program Profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii 

i Rehabilitacji”, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa. 

2. W przypadku składania ofert w formie papierowej wykonawca winien zamieścić ofertę̨ 

w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: nazwę i adres wykonawcy oraz dopisek 

05.01.00-00-0012/18/01. 

3. Oferty złożone osobiście lub przesłane drogą elektroniczną po upływie terminu składania ofert 

nie będą rozpatrywane. 

VIII. Termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 8 listopada 2019 r, do godz. 10:00. 

Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne pod numerem telefonu 22 670 91 55. 

Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Pani Dorota Kubryń, email: 

dorota.kubryn@spartanska.pl 

O przesłaniu ofert pocztą elektroniczną będzie decydowała data oraz godzina wpływu ofert na podany 

adres e-mail: dorota.kubryn@spartanska.pl 

O przesłaniu ofert pocztą tradycyjną/ kurierem/ złożeniu osobiście będzie decydowała data oraz 

godzina wpływu ofert na podany adres Biura Projektu. Biuro Projektu „Program Profilaktyki 

osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”, ul. Spartańska 1, 02-637 

Warszawa. 

IX. Kryteria oceny ofert. 

Wybór ofert będzie dokonywany w następujący sposób 

mailto:dorota.kubryn@spartanska.pl
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1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego 

zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów 

formalnych, zostanie odrzucona, za wyjątkiem przypadku wystąpienia powiązań osobowych lub 

kapitałowych skutkujących wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu ofertowym. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje 

procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą 

sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.  

4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania. 

5. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: 

1) Kryterium I – Cena – Cena brutto - Waga 70% 

W ramach kryterium „cena” zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 70. 

 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 70 punktów, natomiast pozostali 

Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg. Wzoru nr 1, przy czym do porównania cen 

zostanie przyjęta podana w ofertach cena brutto.  

 

Wzór nr 1 

𝐶 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑥
× 70 𝑝𝑘𝑡 

gdzie: 

C = liczba punktów za kryterium „cena”; 

C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert; 

Cx = cena oferty badanej. 

2) Kryterium II - Elastyczność – Waga 10 % 

W ramach kryterium „elastyczność” zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 10. 

 

Kryterium „Elastyczność” będzie oceniane w następujący sposób. Jeśli Wykonawca 

zaproponuje możliwość bezkosztowego odwołania zaplanowanej na dane szkolenie usługi 

cateringu  w tym samym dniu co zaplanowana usługa, zgodnie z harmonogramem otrzyma 

100% maksymalnej liczby punktów, tj. 10. Jeśli natomiast zaproponuje, w ofercie możliwość 

bezkosztowego odwołania usługi cateringu, na: 

 

1 dzień przed usługą- otrzyma 9 punktów 

2 dni przed usługą - otrzyma 8 punktów 

3 dni przed usługą - otrzyma 7 punktów 

4 dni przed usługą - otrzyma 6 punktów 

5 dni przed usługą - otrzyma 5 punktów 

6 dni przed usługą - otrzyma 4 punktów 

7 dni przed usługą -  otrzyma 0 punktów 

 

Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub 

odwołanie usługi cateringu na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą usługi, zgodnie 

z harmonogramem Wykonawca nie może w ramach przedmiotowego kryterium określić 
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terminu dłuższego. Określenie dłuższego terminu niż 7 dni skutkować będzie odrzuceniem 

oferty. 

3) Kryterium III – Aspekty społeczne – Waga 20 % 

Premiowane będą oferty, w których Wykonawca zatrudni osoby niepełnosprawne przy 

realizacji zamówienia.  

Kryterium będzie oceniane na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty. 

waga - 20%  

Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: 

- Wykonawca, który zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jedną osobę 

niepełnosprawną otrzyma: 20 pkt. 

- Wykonawca, który nie zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia osoby 

niepełnosprawnej otrzyma: 0 pkt. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej kryteria oceny Zamawiający użyje 

następującego wzoru [1] [1]: 

P = C + E + S 

gdzie: 

C = liczba punktów za kryterium „Cena” 

E = liczba punktów za kryterium „Elastyczność” 

S = liczba punktów za kryterium „Aspekty społeczne”  

4) Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w kryterium I „cena”, kryterium II 

„elastyczność” oraz kryterium III „aspekty społeczne” zostaną dodane do siebie i na tej 

podstawie zostanie obliczona ŁĄCZNA OCENA OFERTY. Oferta w łącznej ocenie oferty 

może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

w łącznej ocenie oferty. 

[1] [2] Oferent może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

X. Informacje na temat zakresu wykluczenia 

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Narodowy Instytut Geriatrii, 

Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med Eleonory Reicher / Ogólnopolska Federacja 

Stowarzyszeń Reumatyków „REF”  osobowo lub kapitałowo. 

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Wykonawcą a Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med 

Eleonory Reicher / Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń́ Reumatyków „REF”   lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Narodowy Instytut Geriatrii, 

Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med Eleonory Reicher / Ogólnopolska Federacja 

Stowarzyszeń Reumatyków „REF”   lub osobami wykonującymi w imieniu Narodowy Instytu 

Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med Eleonory Reicher / Ogólnopolska 

Federacja Stowarzyszeń́ Reumatyków „REF”   czynności związane z przygotowaniem 

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; 
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 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. 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Narodowy 

Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med Eleonory Reicher / Ogólnopolska 

Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF”, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu. 

XI. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy  

z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności: 

 zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów 

programowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mających 

wpływ na realizację umowy, 

 zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług w zakresie przedmiotu zamówienia, 

 ostatecznej ilości Uczestników Projektu, 

 zmiany terminu płatności, 

 zmiany miejsca i terminu realizacji usługi w zakresie przedmiotu zamówienia, 

 zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów 

współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia 

i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą 

nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby i podmioty spełniają 

wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być 

dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod 

rygorem nieważności. 

XII. Okres związania ofertą 

1. Okres związania ofertą wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. 

XIII. Informacja na temat ewentualnych zamówień uzupełniających 

Zamawiający może udzielić Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 

lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień 

uzupełniających na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienie uzupełniające 

będzie dotyczyło przedmiotu zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego 

samego rodzaju zamówienia podstawowego - nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego.  

Wartość ewentualnego zamówienia uzupełniającego nie przekroczy wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro całkowitej szacunkowej wartości zamówienia. 

XIV. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  
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a) zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, 

b) odwołania postępowania lub jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny, 

c) zmiany warunków postępowania bądź zmiany jego przedmiotu, w tym jego ograniczenia. 

XV. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 - Szczegółowa specyfikacja posiłków 

2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy  

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

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
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Załącznik nr 1  

 

SZKOLENIA I WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU „PROGRAM PROFILAKTYKI 

OSTEOPOROZY” 

Lunch skradający się z niżej wymienionych opcji z tym, że w każdym dniu kursu ~ 10% zestawów 

stanowić będą posiłki wegetariańskie: 

1) zupa: 300 ml na osobę 

2) danie obiadowe, zawierające co najmniej 3 składniki, po jednym z niżej wymienionych grup: 

a) min. 250 gram: ziemniaków lub ryżu lub makaronu lub kaszy lub klusek śląskich, etc., 

b) sztuka mięsa (min. 100 gram - bez sosu, z sosem - min. 120 gram) lub kotlet schabowy (min. 100 

gram) lub ryba (z panierką min. 120 gram, bez panierki min. 100 gram) lub udko z kurczaka (min. 

150 gram) lub gulasz - potrawka (min. 150 gram) lub kotlet mielony (min. 120 gram) lub kotlet 

sojowy (min. 150 gram) lub kotlet warzywny (min. 150 gram) lub kotlet jajeczny (min. 150 gram) 

lub gulasz sojowy (min. 150 gram) lub gulasz warzywny (min. 150 gram) lub potrawka z warzyw 

(min. 150 gram), etc.; 

c) surówka (min. 100 gram) lub warzywa gotowane (min. 150 gram), etc.;  

lub inne danie obiadowe w jednej z form: 

a) makaron z sosem i z mięsem (np. carbonara, bolognese, z kurczakiem) (min. 400 g.) etc., 

b) lasagne z sosem bolońskim i mięsem lub z warzywami lub mięsem i warzywami (min. 400 g.) etc., 

c) ryba po grecku (min. 400 g.) etc.; 

d) risotto warzywne (min. 400 g.), etc. 

Przerwa kawowa: 

1) ciasto domowe, bez kremów i polew cukrowych lub sałatka owocowa lub mus owocowy lub 

owoce świeże, etc. - min. 200 glos.; 

2) napoje zimne (woda gazowana, woda niegazowana, soki owocowe) – min. 250 ml/os.;  

3) kawa - min. 250 ml/os. podana w termosach (dodatki: cukier, mleczko -bez ograniczeń); 

4) herbata - min. 250 ml/os. podana w termosach (dodatki: cukier, cytryna - bez ograniczeń) – do 

wyboru różne rodzaje herbat, w tym czarna i zielona. 

 

Każdego dnia szkolenia przewidujemy dla każdego uczestnika 3 przerwy kawowe i lunch  
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Załącznik nr 2 

 

Formularz ofertowy 

 

USŁUGA ZAPEWNIENIA CATERINGU OBIADOWEGO I KAWOWEGO  

UCZESTNIKOM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW  

 

W ramach projektu pt. „Program profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, 

Reumatologii i Rehabilitacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

nr umowy POWR.05.01.00-00-0012/18. 

 

 

Dane Wykonawcy 

 

Imię i Nazwisko (Nazwa), 

adres Wykonawcy,  

nr telefonu,  

e-mail 

 

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y / my, niżej podpisani, niniejszym oświadczam/y, co następuje: 

 

1. Oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego.  

 

2. Spełniam/-y wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz 

zobowiązuję/-emy się do przedstawienia na wezwanie oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnienie tych warunków.  

 

3. Potwierdzam/-y, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

 

4. Potwierdzam/-y, że zapoznałem/-am/-liśmy się z treścią zapytania ofertowego, przyjmuje/-my 

warunki zawarte w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

 

5. Uważam/-y się za związanego/-ych ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.  

 

6. Zobowiązuje/-my się do podpisania umowy na realizację zamówienia, w miejscu i czasie 

wskazanym przez Zamawiającego i według wzoru przedłożonego przez Zamawiającego.  
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I. Oferta finansowa 

l.p. Przedmiot zamówienia Ilość 

osobodni 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto  Wartość brutto  

1 Catering kawowy  

i obiadowy dla 

uczestników szkoleń i 

warsztatów (w załączniku 

proszę dołączyć przykładowe 

menu) 

 

170    

 SUMA 

 

  

II. Elastyczność 

Możliwość bezkosztowego odwołania/zmiany zaplanowanej na 

dany dzień usługi cateringu 

 w dniu usługi 

 na 1 dzień przed usługą 

 na 2 dni przed usługą 

 na 3 dni przed usługą  

 na 4 dni przed usługą  

 na 5 dni przed usługą 

 na 6 dni przed usługą  

 na 7 dni przed usługą 

III. Aspekty społeczne: 

Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy realizacji 

zamówienia 

 brak zatrudnienia osoby 

niepełnosprawnej przy 

realizacji zamówienia 

 zatrudnienie co najmniej 1 

osoby niepełnosprawnej przy 

realizacji zamówienia 

 

  

 

…………….……………………………………… 

Pieczęć oraz podpis osoby lub osób uprawnionej(ych) 

do reprezentowania wykonawcy 

 

  



 

 
 

Projekt „Program profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Załącznik nr 3  

 

 ………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

 

 

Imię Nazwisko/ Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

 

 

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu na wykonanie zamówienia pt. 

 

USŁUGA ZAPEWNIENIA CATERINGU OBIADOWEGO I KAWOWEGO  

UCZESTNIKOM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW  

W ramach projektu pt. „Program profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, 

Reumatologii i Rehabilitacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr 

umowy POWR.05.01.00-00-0012/18 („Projekt”) – Beneficjent Projektu - Narodowy Instytut Geriatrii, 

Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w partnerstwie z Ogólnopolska 

Federacja Stowarzyszeń Reumatyków  „REF”– Partner Projektu, 

 

oświadczam, że między Wykonawcą, którego reprezentuję, a Zamawiającym i Partnerem Projektu lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe, 

polegające w szczególności na:  

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

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

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

  

…………….……………………………………… 

Pieczęć oraz podpis osoby lub osób uprawnionej(ych) 

do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

 

 ………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

Imię Nazwisko/ Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

 

 

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu na wykonanie zamówienia pt. 

 

USŁUGA ZAPEWNIENIA CATERINGU OBIADOWEGO I KAWOWEGO  

UCZESTNIKOM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW  

 

 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu 

ofertowym: 

 

tj.  posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej Ofertą (tzn. aktualną koncesję–

zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz zgodę Stacji Sanitarno 

Epidemiologicznej i inne niezbędne pozwolenia) 

 

  

 

…………….……………………………………… 

Pieczęć oraz podpis osoby lub osób uprawnionej(ych) 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


