
 

 
Wrocław, 26.05.2020 r. 

 

Rozeznanie rynku na usługi cateringowe w trakcie zajęć 

w ramach projektu „POTENCJAŁ JEST W NAS!” 

 

PRZEDMIOT ROZEZNANIA  

Przedmiotem rozeznania rynku są usługa cateringu w trakcie zajęć grupowych dla uczestników 

projektu „POTENCJAŁ JEST W NAS!” nr RPDS.09.01.01-02-0025/19 współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne. Działanie 

9.1  Aktywna integracja, realizowanego  przez Fundację ECO-INNOVA,  Wrocław  (53-674), ul. 

Legnicka 46A lok.12, NIP: 8971787981.  

 

Beneficjent dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej usługi cateringowej na 

obszarze realizacji projektu, tj. w województwie dolnośląskim, pow. kłodzki, jaworski, wałbrzyski, 

miasto Wałbrzych, legnicki, miasto Legnica.   Ze względów logistycznych planuje się realizację zajęć w 

wybranych miastach powiatów województwa, z których zgłasza się najwięcej kandydatów do 

projektu, m.in. Kłodzko, Wałbrzych, Legnica, Jawor,  lub w odległości 20 km od w/w miast. Z uwagi na 

charakter projektu (m.in. zajęcia grupowe – warsztaty,  udzielane zgodnie z potrzebami uczestników) 

nie jest możliwe oszacowanie finalnych miejsc realizacji zajęć oraz konkretnej godziny dostarczenia 

cateringu do poszczególnych miejsc i łącznie.  

 

Zapytanie ma na celu oszacowanie ceny rynkowej usługi cateringowej celem zagwarantowania, że 

usługa ta zostanie wykonana w projekcie po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. 

 

Beneficjent zaznacza, że oferenci nie mogą być powiązani kapitałowo ani osobowo z  podmiotem 

realizującym przedmiotowy projekt, w związku z czym zobowiązani są podpisać stosowne 

oświadczenie stanowiące załącznik do oferty cenowej.  

 

OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA 

CPV 55.52.00.00-1 - Usługi cateringowe dostarczania posiłków  

Usługa cateringowa będąca przedmiotem rozeznania  dotyczy zajęć grupowych i powinna zawierać: 

a)  Obiad składający się  z ciepłej zupy, ciepłego drugiego dania i napoju (ciepły/zimny do 

wyboru według zamówienia) dla 50 uczestników  w 5 grupach po 10 osób w grupie, razem 

600 szt. obiadów.   

b) Dostarczenie obiadów na wskazane miejsce zajęć. Obiad i napoje pakowane  w pojemniki 

jednorazowe, sztućce jednorazowe, dodatkowo  serwetki jednorazowe i worki na śmieci z 

przeznaczeniem do segregacji odpadów, o pojemności umożliwiającej zebranie zużytych 

opakowań. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Dostarczenia przedmiotu zamówienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce zgodnie z 

przedstawionym harmonogramem. 



 

 
2. Wykonania usługi z zachowaniem odpowiednich warunków higienicznych, zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UEL. 2004. 139.1) oraz ustawą z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2010r, nr 

136, poz. 914) oraz przepisów sanitarnych obowiązujących w okresie trwania epidemii 

koronowirusa. 

Usługa cateringowa realizowana będzie w miejscach realizacji zajęć w wybranych miastach powiatów 

województwa, z których zgłasza się najwięcej kandydatów do projektu, m.in. Kłodzko, Wałbrzych, 

Legnica, Jawor,  lub w odległości 20 km od w/w miast. Z uwagi na charakter projektu (m.in. zajęcia 

grupowe – warsztaty,  udzielane zgodnie z potrzebami uczestników) miejsca realizacji zajęć mogą 

ulec zmianie z uwagi na oczekiwania uczestników lub inne okoliczności wynikające z potrzeb 

prawidłowej realizacji projektu. 

 

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY 

Wykonawca powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego rozeznania  

rynku. Ofertę należy dostarczyć do dnia 03.06.2020 r.  osobiście lub przesłać na adres mailowy 

office@eco-innova.pl lub pocztą na adres:  

Fundacja ECO-INNOVA, Biuro Projektu 

ul. Legnicka 46A lok.12, 53-674 Wrocław 

 

Dodatkowych informacji udziela: Biuro projektu, tel. 71 3445036,  572107941  

ZAPRASZAMY do składania ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu zgodnym z rozeznaniem rynku na:  

usługę cateringową w trakcie zajęć w ramach projektu „POTENCJAŁ JEST W NAS!”  

CPV 55.52.00.00-1 - Usługi cateringowe dostarczania posiłków 

 

• Tytuł i numer projektu: „POTENCJAŁ JEST W NAS!” nr RPDS.09.01.01-02-0025/19 

• Szacunkowy termin realizacji zamówienia: czerwiec 2020 – maj 2021 

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 

................................................................................................................................................................... 

NIP: ........................................................................................................................................................... 

REGON: ..................................................................................................................................................... 

Telefon: ..................................................................................................................................................... 

 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia: 

Miejsce świadczenia 
usługi cateringowej 

Cena jednostkowa brutto za usługę 
cateringową dla 1 uczestnika w 

jednym dniu zajęć 

Kłodzko  

Wałbrzych  

Legnica  

Jawor  

Miejscowość do 20 km 
od wymienionych wyżej 

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

 

 

 

 
 
……………………….…… dnia, ………………………miejscowość      

 

 

………………………….………………………………………..…… 

 (Oferent lub osoba działająca w imieniu Oferenta) 

 

 



 

 
 

 

Załącznik nr 1 do Formularza oferty 

 

…………………………………………………. 

Dane Oferenta / Pieczęć Oferenta (o ile posiada) 
 

 

Dotyczy rozeznania rynku na usługę cateringową w trakcie zajęć grupowych w związku z realizacją 
projektu „POTENCJAŁ JEST W NAS!” nr RPDS.09.01.01-02-0025/19  realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne. Działanie 9.1 Integracja społeczna. 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..……………………………................………………………………..  

reprezentujący/a ..................................................................................................................…………… 

oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Fundacją ECO-INNOVA  

 

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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez IZ PO; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
……………………….…… dnia, ………………………miejscowość      

 

 

…………………………….………………………………………..…… 

 (Oferent lub osoba działająca w imieniu Oferenta) 


