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Gorzów Wlkp. 23.09.2021 r. 

Zapytanie ofertowe nr 09/8.4.2/2021, prowadzone w ramach rozeznania rynku  

Dotyczy: zapewnienia cateringu podczas  warsztatów „Kreatywne techniki koloryzacji oraz strzyżenia 

damskiego i męskiego” oraz „Kreowanie i wizualizacja wizerunku” 

Kod CPV 55321000 - 6 – Usługi przygotowywania posiłków 

Kod CPV 55320000 - 9 – Usługi podawania posiłków 

  Kod CPV 55520000 - 1  – Usługi dostarczania posiłków 

 (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 została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.) 

 

I. Zamawiający 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 

ul. Sikorskiego 95 

66-400 Gorzów Wlkp. 

NIP: 599-279-43-35   REGON: 211246433   KRS: 0000139635 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringu (zupa oraz drugie danie) podczas 

warsztatów „Kreatywne techniki koloryzacji oraz strzyżenia damskiego i męskiego” oraz „Kreowanie                

i wizualizacja wizerunku”, realizowanych w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 

Wielkopolskiego, zgodnie z Osią Priorytetową 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałaniem 8.4.2. 

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, 

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Usługa polegać będzie na zapewnieniu uczestnikom kursów ciepłych posiłków (zupa, drugie danie) 

podczas warsztatów „Kreatywne techniki koloryzacji oraz strzyżenia damskiego i męskiego” oraz 

„Kreowanie  i wizualizacja wizerunku”. 

a) Liczba grup warsztatowych: 2 grupy, 

b) Liczba dni warsztatów: 6 dni (3 dni/1 grupę), 

c) Liczebność grup warsztatowych: max 10 uczniów + 1 instruktor 
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d) Liczba osobodni: 66  (2 grupy x 3 dni x 11 os) 

e) Miejsce realizacji: Zespół Szkół nr 1 WZDZ w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów 

Wlkp.: 

 zajęcia teoretyczne: sala nr 12 i/lub 14 – sale wykładowe, 

 zajęcia praktyczne: sala nr 5 – pracownia fryzjerska. 

f) Okres realizacji: wrzesień 2021 r. – styczeń 2022 r. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

Do składania wycen zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: 

1. Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca podpisując wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

2. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony  zdrowia 

na etapie realizacji zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca podpisując wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

3. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: 

a) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia  publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 

r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłośćogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

c) Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na  ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności  należnych podatków, opłat lub składek na 
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo: 

 o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 

46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -

Kodeks karny, 

 skarbowe,o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

e) Wykonawców będących podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 

oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

f) Osoby prawne, których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 13 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

g) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

h) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków: 

Wykonawca podpisując wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tych warunków 

4. Nie są powiązani 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: 

 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, 
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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.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Na etapie składania wyceny Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego 

warunku.  

 

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 z 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, 

Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne. Ich brak skutkuje odrzuceniem oferty na 

etapie oceny formalnej. 

 

VI.  Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferta z dopiskiem ”Zawodowcy w Gorzowie 2.0 – catering”  powinna być przesłana za 

pośrednictwem:  

a) osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wojewódzki Zakład Doskonalenia 

Zawodowego, ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. lub 

b) poczty elektronicznej na adres wzdzbwe@zdz.gorzow.pl  

do dnia 27.09.2021 r. do godz. 12:00 

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

rozpatrywane. 
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VII. Obowiązek informacyjny 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95. 

2. Dane osobowe Wykonawcy i jego pracowników będą przetwarzane w celu rozeznania rynku, 

zawarcia umowy bądź realizacji działań niezbędnych do zawarcia umowy przed jej zawarciem 

(RODO Art. 6, ust. 1, lit. b). związanym z prowadzonym rozeznaniem rynku. 

3. Dane osobowe Wykonawcy i jego pracowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia postępowania  oraz związanych z nim czynności, zawarcia umowy/zlecenia, a 

także dochodzenia roszczeń związanych z umową/zleceniem, a nadto w okresie czasu 

postępowania kontrolnego przewidzianego w odrębnych przepisach. 

4. Ponadto, dane osobowe Wykonawcy i jego pracowników mogą zostać udostępnione kancelariom 

prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z 

którymi współpracuje Administrator. 

5. Wykonawcy i jego pracownicy posiadają prawo dostępu do:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy. 

*  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

6.Nie przysługuje : 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

7. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych w wymaganym zakresie jest warunkiem 

uczestnictwa w postępowaniu . Wykonawca jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem 

 

VIII. Dodatkowe informacje 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania procedury rozeznania rynku bez podania 

przyczyny. 

2. 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. 

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 została 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. Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Domin, ul. Sikorskiego 95, tel. 95 720 73 25 wew. 126 lub 

510 134 411 lub e-mail: wzdzbw@zdz.gorzow.pl 

.                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zdz.gorzow.pl/
mailto:wzdzbw@zdz.gorzow.pl


 
 

7 
 

Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dotyczy:  Zapytania ofertowego nr  09/8.4.2/2021 z dnia 23.09.2021 r. 

 

Nazwa Wykonawcy  

Adres Wykonawcy  

NIP  

REGON  

Imię i nazwisko osoby do kontaktów roboczych 

oraz numer telefonu 

 

E-mail  

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję wykonanie usługi: 

za usługę cateringu dla 1 os./1 dzień w kwocie ……..…………………………….…… zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………………...……. brutto).  

 

za usługę cateringu dla 66 os. w kwocie ……..…………………………….…… zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………………...……. brutto).  

 

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 niniejsze zamówienie wykonam gwarantując wykonanie przedmiotu umowy z należytą 

starannością z uwzględnieniem wszelkich wymaganych przepisów oraz przyjmuję odpowiedzialność wynikającą z 

rodzaju wykonywanych usług, przewidzianą w przepisach prawa cywilnego i prawa karnego. 

2. Oświadczam, że jestem związana/związany niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia składania ofert. 

3. Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, 

posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń 

oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty. 
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5. Oświadczam, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie wymagania 

przedstawione w zapytaniu ofertowym. 

6. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia. 

7. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż w pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione 

warunki udziału w postępowaniu. 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim 

zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.  

9. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w wycenie są 

zgodne z prawdą.  

 
 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


