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MNS.Z.11.2013       Wisła, 20 września 2013 roku 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Chrześcijańska Służba Charytatywna 

ul. Foksal 8 

00-366 Warszawa 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

Świadczenie usługi cateringowej podczas kursów zawodowych dla 23 uczestników projektu „Młodzi 

na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 

poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2.2. Tryb zamówienia:  

Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych podczas kursów zawodowych 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przez usługę cateringu należy rozumieć 

przygotowanie, dostarczenie oraz podanie poczęstunku podczas przerw dla 23 uczestników 

szkolenia, zastawę stołową, usunięcie pozostałych resztek posiłków oraz naczyń ze stołów. Usługa 

musi zostać wykonana zgodnie z zachowaniem bezpieczeństwa określonego normami HACCP. 

3.2 Łączna ilość spotkań: 16 

3.3 Wielkość zamówienia określa minimalne menu, na które musi się składać przynajmniej: 

3.3.1. Napoje gorące 

 kawa rozpuszczalna - 150ml/osobę 
 mleko do kawy min. 2% - 50ml/osobę 
 herbata czarna - 150ml/osobę 
 cukier - 20g/osobę 

3.3.2. Napoje zimne  

 woda mineralna gazowana i niegazowana - 200 ml/osobę 
 sok owocowy (pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy) - 100 ml/osobę 

 
3.3.3 Bufet słodki 

 słodkie wypieki cukiernicze (drożdżówki, bułeczki, rogaliki) - 35g/osobę 
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3.3.4 Bufet śniadaniowy 

 bułka pszenna z wędliną i serem lub wegetariańska - 100g/osobę 

3.4 Termin realizacji zamówienia: 

Październik - Listopad 2013, dni powszednie w godzinach 8.00 - 16.00 zgodnie z harmonogramem 

zajęć, który zostanie dostarczony Wykonawcy najpóźniej 2 dni przed terminem wykonania zlecenia. 

3.5 Miejsce realizacji zamówienia: 

Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie. 

4. PROCEDURA I KRYTERIA OCENY OFERT  

4. 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci spełniający poniższe kryteria: 

• posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

• posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia 

• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

4.2. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału: 

a)  Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Oferenta a Oferentem, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli;  

b) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do 

wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 

4.3. Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego -  cena brutto 100 % .  

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

5.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

5.2. Oferta powinna mieć formę elektroniczną w postaci zeskanowanych dokumentów wraz z 

podpisem  (własnoręczny podpis) osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.  

5.3. Składając ofertę, Oferent musi przedłożyć:  
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5.4.1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) 

5.4.2. Oświadczenie, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania 

kapitałowe lub osobowe  (załącznik nr 2). 

5.4.3. Aktualny odpis z ewidencji CEIDG 

5.4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez Oferentów. 

5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z 

przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do 

wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. 

5.6. Ofertę należy doręczyć w wersji elektronicznej na adres bzebrok@chsch.pl w temacie 

wpisując „Oferta na usługę cateringową". 

6. POZOSTAŁE INFORMACJE  

6.1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan 

Błażej Żebrok, tel. 603 599 579, e-mail: bzebrok@chsch.pl 

6.2. Termin składania ofert upływa 27 września 2013 roku godzina 14.00, przy czym decyduje data 

i godzina wpłynięcia oferty na wskazaną skrzynkę pocztową.  

6.3. Termin związania ofertą to 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia ofert.  
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Załącznik nr 1 

 

 

                              

OFERTA 
 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert, którego przedmiotem jest: Usługa cateringowa 

w ramach projektu „Młodzi na start”,  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

 

1. zapoznaliśmy się z treścią niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

2. posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia 

4. cena mojej (naszej) oferty za realizację przedmiotu zamówienia wynosi:  

 

 

1 2 

Cena [brutto] za usługę 
cateringową na 1 spotkaniu 

Łącznie cena [brutto] za 
realizację usługi cateringowej 

 

 
 

 

 

 

 

 

……........................................................                     …….....................................................................                          

          (miejscowość)                  (data)        podpis(y) upoważnionego(ch) przedstawiciela(i) wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 2 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH 
POMIĘDZY OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM 

 
 
 
 
Oświadczam, że między  
 

 
……………………………………………………………..……………………….. 

(Imię i nazwisko/Nazwa Oferenta) 
 

a Zamawiającym: Chrześcijańską Służbą Charytatywną  nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe 

lub osobowe 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;  

 

 

 

 

……........................................................                     …….....................................................................                          

          (miejscowość)                  (data)        podpis(y) upoważnionego(ch) przedstawiciela(i) wykonawcy(ów) 

 

 
 
 


