Gorzów Wlkp. 29.10.2019r.
ROZEZNANIE RYNKU
Nr postępowania: 1/2019/„Bez granic”
Tytuł projektu: “Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko – niemieckim –
rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA"
Zamawiający: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95, 66 – 400
Gorzów Wlkp.
Opis przedmiotu rozeznania rynku
CPV: 55520000-1 usługi dostarczania posiłków
CPV: 55321000-6 usługi przygotowania posiłków
CPV: 55320000-9 usługi podawania posiłków
CPV: 55400000-4 usługi podawania napojów
Przedmiotem rozeznania rynku jest zapewnienie cateringu dla min. 60 osób podczas 3 konferencji partnerskich
realizowanych w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu “Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja
zawodowa na pograniczu polsko – niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA
VIADRINA".
Szczegółowy opis zamówienia:
1. Serwis kawowy przed konferencją i w trakcie:
 Napoje (kawa mielona i rozpuszczalna, herbata min.3 rodzaje, śmietanka/mleko, cukier, cytryna,
woda mineralna gazowana i niegazowana w butelkach o pojemności 500ml,
 Ciasta np. sernik, szarlotka, ciasto z kremem itp. – porcja od 50g do 100g (2 – 3 porcje na osobę),
 Ciasteczka różne rodzaje min. 150 g na osobę.
2. Obiad
 Danie główne mięsne/ jarskie (min. 150g),
 Dodatki (ziemniaki/frytki/ryż min. 150g),
 Surówka / dodatki warzywne (min. 150g),
 Napój (np. kompot, woda, sok – 200ml).
Serwis kawowy z poczęstunkiem powinien być serwowany w formie szwedzkiego stołu. Catering będzie zamawiany
przez Zamawiającego na 3 jednodniowe konferencje, każda po min. 60 uczestników. Zamawiający zastrzega
możliwość zmniejszenia/ zwiększenia liczby uczestników. Catering powinien być dostarczony na miejsce wskazane
przez Zamawiającego, na terenie Gorzowa Wlkp. Zamawiający doprecyzuje liczbę uczestników konferencji do
trzech dni przed jej rozpoczęciem.
Miejsce realizacji: Gorzów Wlkp.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do :
1. Przygotowania stołów – obrusów, dekoracji, ekspozycji menu, na zasadzie stołu szwedzkiego.
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2. Posprzątania po serwisie kawowym, przerwie oraz po zakończeniu całego wydarzenia.
3. Zapewnienia własnych naczyń (termosów/podgrzewaczy, filiżanek, spodeczków, szklanek, łyżeczek,
widelczyków, cukiernic, talerzy itp.) zgodnie z wymaganiami menu. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości użycia naczyń plastikowych.
4. Dowozu cateringu o ustalonej godzinie na miejsce odbywania konferencji wskazane przez
Zamawiającego.
5. Świadczenia usługi cateringowej na najwyższym poziomie, a mianowicie dostarczone produkty
żywnościowe będą świeże i winne być przyrządzone w dniu dostawy.
6. Świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów
spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
7. Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów
spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Nr
171 poz. 1125 z późn. zm.).
Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie realizacji projektu od 18.11.2019r. do 30.06.2021 r. zgodnie
z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. Termin uzależniony jest od postępu w realizacji projektu.
Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie ze wzorem Formularza oferty z oświadczeniem o braku powiązań
kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 1) załączonego do niniejszego Rozeznania rynku.
Termin i miejsce składania ofert cenowych
Ofertę należy złożyć do dnia 06.11.2019 r. do godz. 10.00, wysyłając ją drogą mailową na adres:
wzdzbwe@zdz.gorzow.pl lub składając osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Sikorskiego 95, 66 – 400 Gorzów
Wlkp.
Osoba do kontaktów
Dodatkowych informacji udziela Marta Domin, pod numerem telefonu 510 134 411.
Informacje dodatkowe:
1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego rozeznania rynkowego. Informacja o zmianach w treści rozeznania rynkowego oraz o nowym
terminie składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.zdz.gorzow.pl.
2. Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania do momentu
upublicznienia modyfikacji.
3. Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku ma
na celu potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
4. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy jedynie ustaleniu cen rynkowych na usługę
i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym
podmiotem, który złożył ofertę.
5. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania kalkulacji ceny.
Klauzula informacyjna o RODO:
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie) Dz. U. UE.L. 2016.119.1 (dalej: RODO)
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Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą
w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Sikorskiego 95, tel.: 95-720-73-25, adres e-mail: zdz@zdz.gorzow.pl
2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zgodnie z
art.6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych o którym mowa w art. 20 RODO.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji usługi.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu na pisemny wniosek organom
państwowym i instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz zainteresowanym podmiotom prywatnym,
w celu spełnienia przez administratora zadań wynikających z innych ustaw i kodeksów, lub będzie
podyktowane ogólnym interesem publicznym.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej przez Państwa
oferty, ewentualnego zawarcia umowy na świadczenie usług, a także przechowywania dokumentów na poczet
kontroli projektu.
6. Administrator danych osobowych może na pisemny uzasadniony wniosek udostępniać dane osobowe
instytucjom zlokalizowanym w państwach członkowskich UE, państwach członkowskich EFTA, umowy
o EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej z wykorzystaniem IMI (System Wymiany Informacji na rynku
wewnętrznym) w celu uznania przez te podmioty nabytych przez Pana/Panią kwalifikacji
zawodowych (zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r.,
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych ( Dz. Urz. UE L 255 z dnia 30.09.2005 r., z późn. zm).
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne
i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.
8. Dane osobowe zamieszczone w formularzu są przechowywane po zakończonym projekcie w archiwum
zakładowym Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul.
Sikorskiego 95, tel.: 95-720-73-25.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty
FORMULARZ OFERTY
1.

Dane oferenta
Nazwa oraz adres Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
NIP: .............................................................................................................................................................................
REGON: ......................................................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego:......................................................................................................................................
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..

2.

Kalkulacja cenowa za realizację zamówienia:
Cena jednostkowa netto
dla 1 osoby/spotkanie
(słownie zł)
1. Usługa cateringowa: serwis
kawowy
2. Usługa cateringowa: obiad

Cena jednostkowa brutto
dla 1 osoby/spotkanie (słownie
zł)

Razem
Oświadczenia oferenta:
Składając ofertę na świadczenie usługi cateringu na potrzeby Projektu “Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja
zawodowa na pograniczu polsko – niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA
VIADRINA":
1) Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot
zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
2) Oświadczam/y, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich
żadnych zastrzeżeń.
3) Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w
niniejszym Zapytaniu.
4) Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot będzie związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu
składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.
5) Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
6) Oświadczam/y, iż podane przeze nas dane są zgodne z prawdą i znane są nam sankcje wynikające z art. 233 par. 1 kodeksu
karnego.
7) Oświadczam/y, że pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym nie istnieją wzajemne powiązania osobowe lub kapitałowe,
wykluczające udział w niniejszym postępowaniu. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 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
e) w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………………..
Podpis Wykonawcy
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