Gorzów Wielkopolski, 04.04.2022 r.

ROZEZNANIE RYNKU nr 04/2022/6.2
dotyczy zapewnienia usługi dostarczania obiadów,
w ramach projektu:
„Fabryka kwalifikacji – zdobądź pracę dzięki nowym umiejętnościom” nr RPLB.06.02.00-08-0005/20
CPV: 55520000-1 usługi dostarczania posiłków
CPV: 55321000-6 usługi przygotowania posiłków
CPV: 55320000-9 usługi podawania posiłków
(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

I.

Zamawiający
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-279-43-35

II.

REGON: 211246433

KRS: 0000139635

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zapewnienia cateringu podczas warsztatów
aktywnego poszukiwania pracy oraz szkoleń zawodowych, w ramach projektu pn. „Fabryka kwalifikacji
– zdobądź pracę dzięki nowym umiejętnościom” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obiadów (dwa dania) oraz napój, deser dla uczestników
projektu. Obiady podawane będą podczas:
a) Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy: 40 uczestników x 2 dni = 80 osobodni
b) Szkoleń zawodowych: 40 uczestników x średnio 15 dni = 600 osobodni
Łącznie obiady mają zostać zapewnione podczas 680 osobodni.
2. Planowany okres realizacji: kwiecień 2022 – luty 2023 r. Szczegółowy harmonogram spotkań ustalany
będzie z Wykonawcą na bieżąco.
3. Miejsce realizacji zajęć: sale WZDZ w Gorzowie Wielkopolskim lub innych miejscowościach na terenie
woj. lubuskiego.

4. Świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości
produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
5. 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.).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia rozeznania rynku bez podania
przyczyny.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zrealizowania wskaźnika
dotyczącego efektywności zatrudnieniowej określonej w danym projekcie.

IV. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w
postępowaniu:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności ( o ile takie
są wymagane), posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim.
2. Cena ofertowa brutto przedstawiona przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty związane
realizacją zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji.
3. Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osobę/by uprawnioną/ne do
reprezentowania Wykonawcy, a podpis/y musi/szą umożliwić identyfikację tożsamości osoby/osób je
składającej/cych tj. powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia
i nazwiska.
5. Koszty, związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Na ofertę składa się:
a) Załącznik nr 1– Formularz ofertowy,
VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1.

Oferta z dopiskiem ”Fabryka kwalifikacji – catering” powinna być dostarczona za pomocą:

a) poczty tradycyjnej lub osobiście, na adres: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego,
ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.
b) lub poczty elektronicznej na adres wzdzbwe@zdz.gorzow.pl
do dnia 06 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00.
2.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą
rozpatrywane.

VII. 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.

6.

Wykonawca ma możliwość złożyć ofertę na całość lub na poszczególną część.

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)
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).
3. Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych o którym mowa w art. 20
RODO.
4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji usługi.

5. 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.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu sporządzenia zbiorczych zestawień
statystycznych i w archiwum administratora.
7. 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).
8. 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.
9. 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.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

……………………..…………………….
podpis

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy (lub Imię i Nazwisko):
Adres Wykonawcy:
NIP (jeśli dotyczy):
REGON (jeśli dotyczy):
Imię i nazwisko osoby do kontaktów roboczych:
Numer telefonu:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia usługi cateringu, w ramach projektu pn. „Fabryka
kwalifikacji – zdobądź pracę dzięki nowym umiejętnościom” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
oferuję wykonanie usługi,
w cenie:
a ) za dostarczenie 1 obiadu w kwocie ……………………….zł brutto (słownie:
……………………………………………………….)
b ) za dostarczenie 680 obiadów w łącznej kwocie ………………………….. zł brutto (słownie:
……………………………………………………….)
Przystępując do udziału w postępowaniu o wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi z zakresu określonego
w

przedmiocie

zamówienia

oświadczam,

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu,

w szczególności:
1. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie do wykonania zamówienia,
2. Posiadam uprawnienia, wymagane przepisami prawa do wykonania działalności lub czynności objętych
niniejszym zamówieniem,
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia,
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,

5. Nie zaistniała żadna z przesłanek o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) uzasadniająca
wykluczenie nas/mnie jako wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne,
6. Oświadczam, że niniejsze zamówienie wykonam z należytą starannością z uwzględnieniem wszelkich
wymaganych przepisów oraz przyjmuję odpowiedzialność wynikającą z rodzaju wykonywanych usług,
przewidzianą w przepisach prawa cywilnego i prawa karnego.
7. Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Wojewódzkim Zakładem
Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO;
 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.
8. Oświadczam, że jestem związana/związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

……………………………..
miejscowość, data

……..……………………………………………..
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

