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Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  

 

I. Zamawiający 

 

 

CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ 

ul. Kapitulna 1 

37-700 Przemyśl 

tel. (+48 16) 676 90 60 

 fax: (+48 16) 676 90 61  

e-mail: przemysl@caritas.pl,  

www.przemysl.caritas.pl 

 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi 

na zapytania Wykonawców:  

 

Ks. Artur Janiec  

Email: przemysl@caritas.pl 

Tel.:  (+48 16) 676 90 60 

 

II. Postanowienia ogólne 

 

W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie dofinansowania 

na realizację Projektu pn. „Startuj do stażu!” nr projektu: POWR.01.02.02-18-0109/16, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś 

priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 wsparcie udzielane 

z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych), Caritas Archidiecezji Przemyskiej 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia na zapewnienie wyżywienia na potrzeby 

realizacji szkoleń zawodowych, w ramach Projektu „Startuj do stażu!” , w zakresie 

przedstawionym w punkcie III oraz zgodnie z punktami IV-V niniejszego zapytania ofertowego, 

w trybie zasady konkurencyjności. 

 

1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: 

 strona internetowa Zamawiającego: www.przemysl.caritas.pl, 

 upublicznienie w Biurze projektu w Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 

1, 37-700 Przemyśl, 

 przesłane do trzech potencjalnych wykonawców. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego 

oraz unieważnienie postępowania ofertowego. 

 

 

 

 

mailto:przemysl@caritas.pl
http://www.przemysl.caritas.pl/
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III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia (obiad i przerwa kawowa każdego 

dnia) dla Uczestników/Uczestniczek szkoleń zawodowych.  

 

2. Usługi będą świadczone na terenie województwa podkarpackiego w miejscowości 

wskazanej przez Zamawiającego, w której będą realizowane szkolenia.  

 

3. Niniejsze zamówienie jest udzielane w zastosowaniem  klauzuli zatrudnieniowej (art. 29 

ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 

 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – kody CPV:  

 

 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 

 

5.1. Zakres zadań Wykonawcy obejmować będzie zapewnienie wyżywienia (obiad i 

przerwa kawowa każdego dnia) dla Uczestników/Uczestniczek szkoleń zawodowych  

Usługa realizowana na terenie województwa podkarpackiego, zgodnie z poniższymi 

wymogami. Usługa rozumiana jest jako dostawa 1-daniowego posiłku, serwisu kawy, 

herbaty, wody, ciasteczek, dodatków (cytryna, cukier, śmietanka); w tym serwis 

i obsługa po zakończeniu szkoleń w danym dniu. Świadczenie usługi polegać ma na 

przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (rozłożenie na stołach) do wskazanej 

przez Zamawiającego sali szkoleniowej na terenie województwa podkarpackiego dla 

Uczestników/Uczestniczek szkoleń zawodowych; ogółem w ramach usługi 2000 przerw 

kawowych (maksymalnie) i 2000 obiadów (maksymalnie), z zachowaniem jakości i 

warunków usługi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztućców i wszystkich 

pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu, jak 

również do serwowania posiłków i obsługi przerw kawowych oraz do uprzątnięcia 

każdorazowo pomieszczenia po zakończeniu szkolenia. 

 

5.2. Niezbędne wymagania dotyczące zapewnienia wyżywienia: 

 przerwa kawowa i obiad dla 100 Uczestników/Uczestniczek szkoleń zawodowych –

zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego. 

 obiad obejmuje 1-daniowy posiłek: II danie. Gramatura: gramatura nie mniej niż 450 

gram, w przypadku dania mięsnego lub rybnego: ziemniaki, kasza, ryż, makaron - nie 

mniej niż 150 g; mięso- ryba nie mniej niż 120-150g, surówka nie mniej niż 150g,- w 

przypadku dań typu pierogi, spaghetti nie wymaga się podania surówek. 

 Zamawiający nie dopuszcza stosowania dań typu instant. 

 wyżywienie powinno być zapewnione w godzinach i w miejscu realizacji szkoleń w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w pomieszczeniu, w którym realizowana 

będzie realizowana dana forma wsparcie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Zamawiający dopuszcza sytuację że równocześnie będą realizowane więcej niż jedno 

szkolenie zawodowe. 
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 Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezkosztowego odwołania usługi 

zapewnienia wyżywienia na co najmniej 5 dni przed realizacją danej usługi dla 

poszczególnej grupy. Zgodnie z ustalonych harmonogramem 

 Liczebność grup – maksymalnie po 15 osób. 

5.3.      Zestawienie ilościowe usług  

Rodzaj usługi Jm. Liczba  

Zapewnienie wyżywienia (obiad i przerwa kawowa)  dla 

Uczestników/Uczestniczek szkoleń zawodowych 
Osobodzień 2000 

 

5. Termin realizacji usług: Przedmiot zamówienia realizowany będzie  

zgodnie z harmonogramem realizacji szkoleń zawodowych w ramach projektu. Realizacja 

usług rozpocznie się najwcześniej 1 kwietnia 2017 r. i zakończy się nie później niż do 

31.10.2017 r. Umowa zostanie zawarta w terminie maksymalnie 1 tygodnia od 

zakończenia procedury wyboru Wykonawców.   

6. Forma współpracy: Usługi realizowane będą na podstawie umowy. Zamawiający  

w ramach Umowy ramowej nawiąże współpracę z Wykonawcą/-mi w ten sposób, 

iż każdorazowo zleci Wykonawcy/om realizację Przedmiotu Umowy na podstawie 

szczegółowego zlecenia, zwanego Zamówieniem, stanowiącego  integralną część Umowy. 

Zamawiający poinformuje Wykonawców o harmonogramie realizacji przedmiotu 

zamówienia niezwłocznie po ustaleniu harmonogramu realizacji szkoleń zawodowych, jak 

również bez zbędnej zwłoki będzie informował Wykonawcę o ewentualnych zmianach 

harmonogramu. 

7. Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie 

do przeprowadzenia również innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na 

rzecz projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w tym w szczególności do umożliwienia Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie i innym upoważnionym 

instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, 

w tym dokumentów finansowych 

 

IV. 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, 

 ostatecznej liczby osób objętych szkoleniami w ramach projektu lub zmniejszenie 

liczby grup szkoleniowych planowanych do realizacji, osobodni kawowych 

i obiadowych,  

 zmiany terminu płatności,  

 zmiany miejsca i terminu realizacji usługi; 
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 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. 

 

V. Informacja na temat ewentualnych zamówień uzupełniających:  

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

 

VI. Wymogi formalne oferty 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymogi dotyczące sporządzenia oferty: 

 

1.1 Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio wykonujących zamówienie była co 

najmniej jedna osoba będąca w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoba bezrobotna  lub  

pracownik młodociany.  

1.2 Wyżej wymieniona osoba musi być zatrudniona przez co najmniej trzy miesiące okresu 

czasu trwania zamówienia związanego z zapewnieniem wyżywienia (obiad i przerwa 

kawowa)  dla Uczestników/Uczestniczek szkoleń zawodowych zgodnie z zawarta umową, 

w wymiarze minimum ½ etatu na stanowisku intendent. 

1.3  Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie 

do zatrudnienia co najmniej jednej osoby.  

1.4 Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań 

dot. zatrudnienia  osób.  

1.5 W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia dotyczącego zapewnienia 

wyżywienia (obiad i przerwa kawowa) dla Uczestników/Uczestniczek szkoleń 

zawodowych osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy w p. 1.2 i 1.3 Wykonawca 

będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu 

kwoty najniższego wynagrodzenia, wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia 

społeczne, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za każdego 

niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego, chyba 

że Wnioskodawca wykaże, iż zgłosił ofertę pracy w powiatowym urzędzie pracy 

lub w odpowiednim organie zajmującym się realizacją zadań z zakresu rynku pracy 

w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stroni. 

Za przyczynę nielezącą po stronie wykonawcy będzie uznany w szczególności braków 

osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym 

jest zrealizowane zamówienie, i w okresie jego realizacji 
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1.6 Wykonawca gwarantuje świadczenie usług z zakresu zapewnienia wyżywienia 

na potrzeby realizacji szkoleń zawodowych realizowanych na terenie województwa 

podkarpackiego, 

1.7 Oferta cenowa powinna uwzględniać koszt brutto wykonania całości przedmiotu 

zamówienia. Podana przez Wykonawcę stawka za jeden osobodzień szkoleniowy powinna 

być stawką obowiązującą we wszystkich miejscowościach województwa podkarpackiego, 

na terenie których realizację usługi oferuje Wykonawca, 

1.8 W cenie usługi wskazanej zgodnie z kryteriami oceny ofert Wykonawca zobowiązany 

jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia plus podatek 

VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert oraz 

wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których 

realizacja zamówienia nie byłaby możliwa, 

1.9 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, 

1.10 Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez cały okres 

ważności Umowy i nie będą podlegały zwiększeniu. 

1.11 Do formularza ofertowego należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych 

lub kapitałowych. 

 

2. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności (dopuszcza się wersję elektroniczną), na wzorze/szablonie 

załączonym do niniejszego formularza ofertowego.  

 

3. Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinny zawierać: Formularz 

ofertowy i Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych. 

 

4. Wykonawca na formularzu ofertowym składa oświadczenie w przedmiocie zobowiązania 

do spełnienia klauzuli zatrudnieniowej, o której mowa w zapytaniu ofertowym. 

 

VII. Tryb przekazania oferty 

 

1. Oferta powinna być przekazana: 

 

 osobiście w Biurze projektu znajdującym się w Przemyślu przy ul. Kapitulnej 1, 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Oferta na zapewnienie wyżywienia –projekt 

Startuj do stażu!, 

 pocztą elektroniczną w formie scanu zawierającego oryginalny podpis Wykonawcy 

na adres: przemysl@caritas.pl lub 

 faxem na 48 16 676 90 61 lub 

 drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Przemyskiej 

ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na 

Część ….” (wymienić właściwą Część, na którą jest składana „Oferta na zapewnienie 

wyżywienia –projekt Startuj do stażu!, 

 



 
 

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 

 

 
Startuj do stażu! 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej 
ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

tel. 16 676 90 60, fax: 16 676 90 61, e-mail: przemysl@caritas.pl  

 

2. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 25.01.2017 r. do godz. 8:30. 

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową będzie decydowała data oraz godzina 

wpływu do siedziby Zamawiającego. 

3. Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne w Biurze projektu 

w Przemyślu (ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl) lub pod numerem telefonu (+48 16) 676 

90 60. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest ks. Artur Janiec, Dyrektor 

Caritas Archidiecezji przemyskiej; email: przemysl@caritas.pl 

 

VIII. Sposób oceny ofert 

 

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 określonych w punkcie Vi, VII zostanie 

odrzucona, za wyjątkiem oferty złożonej przez podmiot powiązany . Oferta złożona po 

terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje procedury 

odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego. 

 

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

stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wyłonienia więcej niż jednego Wykonawcy.  

 

3. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku 

postępowania. Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy/-ców na stronie 

www.przemysl.caritas.pl. 

 

IX. Kryteria oceny oferty 

 

1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym 

powyżej oraz będą przygotowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego. 

 

2. Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować 

się następującymi kryteriami: cena i elastyczność 

 

- cena brutto wyżywienia (przerwa kawowa i obiad) dla 1 osoby w ciągu 1 (jednego) 

dnia szkoleń – waga 80 pkt 

 

W kryterium „cena brutto wyżywienia” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu 

następującego wzoru: 

 

 

                                       

 
 najniższa cena brutto wyżywienia dla 1 osoby            

     w ciągu 1   (jednego) szkoleń wynikająca ze złożonych ofert 

Liczba punktów  = ------------------------------------------------------------- x 80 punktów   
             cena brutto wyżywienia dla 1 osoby w ciągu 1 (jednego)  

               dnia szkoleń wskazana w ofercie badanej 

http://www.przemysl.caritas.pl/
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W ramach kryterium „cena” zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 80. 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali 

Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg. powyższego wzoru, przy czym 

do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofertach cena brutto wyżywienia dla 1 osoby 

w ciągu 1 (jednego) dnia  szkoleń.  

 

- elastyczność: waga 20 punktów  

W ramach kryterium elastyczność” będą przyznawane punkty w skali od 1 do 20. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób,. Jeśli Wykonawca zaproponuje 

możliwość bezkosztowego odwołania zaplanowanej na dane szkolenie usługi 

zapewnienia wyżywienia zgodnie z ustalonym harmonogramem w tym samym dniu 

otrzyma 100% maksymalnej liczny punktów tj. 20. Jeżeli natomiast zaproponuje 

możliwość bezkosztowego odwołania zaplanowanej na dane szkolenie usługi cateringu 

w ofercie: 

- na 1 dzień przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 15 p; 

- na 2 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 12 p; 

- na 3 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 8 p; 

- na 4 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 4 p; 

- na 5 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 0 p; 

Wskazanie terminu dłuższego niż 5 dni będzie skutkować odrzucaniem oferty. 

 

Poszczególne punkty w ramach kryterium będą przyznawane na podstawie analizy formularza  

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej kryteria oceny Zamawiający użyje 

następującego wzoru: 

B+ C + E, gdzie C+ liczba punktów kryterium cena, E + Liczba punktów za kryterium 

„elastyczność” 

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty za kryterium I „cena” oraz kryterium II 

„elastyczność” zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena 

oferty.  Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta to 100 pkt. Punkty będą 

liczone do dwóch miejsc po przecinku  

 

3. Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również 

zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu. 

 

 

X. Informacje na temat zakresu wykluczenia 

 

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: 
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 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; 

 pozostawania 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. 

 

XI. Załączniki 

 

• Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  

• Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych. 

 

 

 

 

Ks. Artur Janiec 

Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

………………………     Rzeszów, dnia, 24.01.2017 r. 

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/      /miejscowość/ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Oferta na zapewnienie wyżywienia (obiad i przerwa kawowa każdego dnia) 

dla Uczestników/Uczestniczek w szkoleń zawodowych 

 

w ramach projektu „Startuj do stażu!” 

 

Numer projektu: POWR.01.02.02-18-0109/16 

 

 

Dane Wykonawcy 

 

 

Nazwa Wykonawcy: 

 

 

 

 

 

Adres Wykonawcy:  

Nr telefonu, fax:  

e-mail:  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2017r. 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, 

przyjmujemy warunki w nim zawarte i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 
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5. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/-my 

się do spełniania klauzuli zatrudnieniowej – zgodnie z wymogami zawartymi 

w zapytaniu ofertowym  

 

 

 

Oferuję/-emy realizację zamówienia w zakresie:  

 

Zapewnienie wyżywienia (obiad i przerwa kawowa) dla Uczestników/Uczestniczek 

szkoleń zawodowych 

Cena wyżywienia dla 1 osoby 

(obiad i przerwa kawowa) w 

ciągu 1 dnia 

 

Brutto: 29,00 zł  

słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 

 

Możliwość bezkosztowego 

odwołania zaplanowanej na 

dany dzień usługi zapewnienia 

wyżywienia 

- w tym samym dniu; 

- na 1 dzień przed ustalonym w harmonogramie terminie 

otrzyma 15 p; 

- na 2 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie 

otrzyma 12 p; 

- na 3 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie 

otrzyma 8 p; 

- na 4 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie 

otrzyma 4 p; 

- na 5 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie 

otrzyma 0 p1 

 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 

                                                           
1 Proszę podkreślić wybraną opcję 
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 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 

 

………………………         Rzeszów, dnia, 24.01.2017 r. 

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/      /miejscowość/ 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zapewnienie 

wyżywienia (obiad i przerwa kawowa każdego dnia) dla Uczestników/Uczestniczek szkoleń 

zawodowych w ramach projektu „Startuj do stażu!” oświadczam, że Wykonawca, którego 

reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, 

przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie 

powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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; 

▪ 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.  

 

 

 

…………………………………………………………….. 

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 


