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ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Pozytywna energia IT” (1.2.1 POWER) i koniecznością zapewnienia cateringu
RISK PARTNER Sp. z o.o. w Tychach występuje z zapytaniem ofertowym, dotyczącym dostarczenia poczęstunku i
posiłków dla uczestników warsztatów podsumowujących.

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie poczęstunku składającego się z ciepłego posiłku (część A
zamówienia) oraz drobnego poczęstunku i serwisu kawowego (część B zamówienia) dla uczestników
warsztatów podsumowujących w ramach projektu „Pozytywna energia w IT”.
Kod CPV : 15894200-3
Dostawca zapewni dostawy:
1. Zamówienie (część A )obejmuje dostarczenie ciepłego posiłku składającego się z jednego ciepłego dania
(danie złożone z: 200 gr. ziemniaków lub frytek lub ryżu lub kaszy, 200 gr. dania mięsnego lub
ryby oraz 100 gr. surówki lub danie barowe o gramaturze min. 500 gr. typu: fasolka po bretońsku, pierogi
ruskie, pierogi z farszem mięsnym, warzywnym lub owocowym, łazanki z mięsem mielonym, gołąbki z
mięsem).
a) Dostawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie
produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP.
b) Jadłospis, układany będzie przez Dostawcę na całość zamówienia i dostarczany Zamawiającemu do
zatwierdzenia na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Dostawca uwzględni wskazane w zamówieniu
preferencje żywieniowe Uczestników ( weganie, wegetarianie).
c) Posiłki winny być dostarczane w jednorazowych pojemnikach wraz z jednorazowymi, plastikowymi
sztućcami na każdy dzień zajęć.
d) Dostawca zamówienia zobowiązany będzie do terminowego i nieodpłatnego dostarczenia
przedmiotu zamówienia na miejsce organizacji warsztatów, które Zamawiający wskaże z minimum 7
dniowym wyprzedzeniem.
e) Posiłki Dostawca dostarcza na własny koszt oraz własnym transportem.
f) Zamówienia na posiłki mogą być również na soboty i niedziele.
g) Zamawiający przewiduje możliwość zlecania podmiotom innym niż Dostawca wykonania zadania w
poszczególnych miejscowościach województwa śląskiego.

2. Zamówienie (część B) obejmuje dostawę drobnego poczęstunku i serwisu kawowego w ilości
maksymalnie 240 poczęstunków (2 dni szkoleniowe x 120 uczestników).
Drobny poczęstunek w skład którego wejdzie gotowa do spożycia w termosach kawa oraz
herbata, napoje zimne w postaci wody mineralnej, soku owocowego oraz kruche ciasteczka łącznie z
wyposażeniem w filiżanki, łyżeczki, cukier oraz talerzyki każdorazowo w ilości na 12 osób w grupie w
ilościach: po 2 kawy oraz 2 herbaty, 2 wody oraz 2 soki na osobę
a) Dostawca zamówienia zobowiązany będzie do terminowego i nieodpłatnego dostarczenia
przedmiotu zamówienia na miejsce organizacji warsztatów, które Zamawiający wskaże z minimum 7

dniowym wyprzedzeniem.
b) Poczęstunek Dostawca dostarcza na własny koszt oraz własnym transportem.
c) Zamówienie na poczęstunek może być również na soboty i niedziele.
d) Zamawiający przewiduje możliwość zlecania podmiotom innym niż Dostawca wykonania zadania w
poszczególnych miejscowościach województwa śląskiego.

II. Warunki udziału postępowaniu:
1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na obie części jednocześnie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym jego etapie bez podania
przyczyny .
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
5. Dostawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo ani 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Dostawcy a Dostawcą 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 w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Dostawca musi posiadać uprawnienia do realizacji usług gastronomicznych.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi zawierać następujące elementy:
− pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr identyfikacyjny, nr telefonu, adres e-mail),
− dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
− zakres oferty zgodny z zapytaniem ofertowym,
− ceny brutto przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w części A i B,
− termin ważności oferty oraz datę sporządzenia oferty,
2. Załączniki do zapytania ofertowego:
− Formularz ofertowy
− Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
− Deklaracja udziału w projekcie
− Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych
3. W treści składanej oferty muszą znaleźć się następujące klauzule, do których przestrzegania Oferent się
zobowiązuje:
− Zapoznałem/Zapoznałam/Zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu i warunków zamówienia,
przedstawionymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
informacje niezbędne do przedłożenia oferty uwzględniającej właściwe wykonanie zamówienia;
− Jestem/Jesteśmy związani niniejszą ofertą do końca terminu jej ważności, określonego w ofercie,
odpowiadającego warunkom Kupującego określonym w zapytaniu ofertowym;
− Zobowiązuję się/Zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do realizacji przedmiotu
zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Kupującego.
− Akceptuję/Akceptujemy bezwarunkowo termin i warunki realizacji zamówienia określone w
zapytaniu ofertowym, do którego przedkładam/przedkładamy ofertę,

−

Przyjmuję/Przyjmujemy jako zasadę, że wynagrodzenie obliczone będzie jako iloczyn ilości osób i
ilości dni (osobodni) wynikających z co- miesięcznego zlecenia oraz ceny jednostkowej (wynikającej z
oferty Dostawcy) i płatne na rachunek Dostawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni, licząc od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym faktury VAT po
realizacji każdego zlecenia.

4. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, być podpisana przez
upoważnioną osobę po stronie Dostawcy.
5. Zaleca się złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Dostawca jest związany ofertą do końca terminu jej
ważności.
7. Dostawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w wypadku wyboru jego oferty w wyniku
postępowania wyboru ofert.
8. Wynagrodzenie obliczone będzie jako iloczyn ilości osób i ilości dni (osobodni) wynikających z comiesięcznego zlecenia oraz ceny jednostkowej (wynikającej z oferty Dostawcy) i płatne na rachunek
Dostawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod
względem formalnym faktury VAT po realizacji każdego zlecenia.

IV. Termin realizacji umowy:
1. Termin realizacji umowy: od czerwca 2019 r. do maja 2020 r.
2. Dostawy będą realizowane przez dostawcę każdorazowo na odrębne zlecenie Zamawiającego
złożone min. 7 dni przed dostawą. Miejsca dostaw będą wskazane w zleceniu i będą w obrębie
województwa śląskiego. Dostawca może zlecać dostawy innym dostawcom w miejscach odległych od
własnej siedziby.
3. Zamawiający zastrzegają sobie prawo zerwania umowy na dostawy posiłków gotowych jak i
drobnego poczęstunku w każdym momencie bez podania przyczyn.

V. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy składać na adres biura Projektu: Risk Partner Sp. z o.o. ul. Barona 30 Tychy 43-100,
pokój nr 417 codziennie z wyjątkiem dni świątecznych, sobót i niedziel w godzinach 9:00 – 15:00.
Zamawiający dopuszcza jednocześnie składanie ofert w formie elektronicznej na adres poczty
elektronicznej e-mail: aldona.przybylek@pozytywnaenergia.eu. W przypadku złożenia oferty w
formie elektronicznej Zamawiający nie wymaga od wykonawcy podpisania oferty podpisem
elektronicznym. Termin składania ofert upływa dnia 02.05.2019 r. o godz. 15:00. Liczy się data i
godzina wpłynięcia oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania zamówienia bez podania przyczyny.
Rozstrzygniecie postępowania ofertowego planowane jest na dzień 10.05.2019 r.

VI. Wykluczenia.
Z postępowania wyklucza się Wykonawców osobowo lub kapitałowo powiązanych z Risk Partner Sp.
z o.o.

VII. Kryterium oceny oferty:
Kryterium przeprowadzone będzie łącznie dla części A i B

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilością punktów po zsumowaniu
kryteriów (W1 + W2). Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:
a. cena (W1) – 70%
b. klauzule społeczne (W2) – 30%
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
niniejszym zapytaniu ofertowym w następujący sposób:
a. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: cena brutto oferty najtańszej / cena
brutto oferty badanej x 70 pkt. = liczba punktów w danym kryterium
b. Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” zostaną przyznane według wzoru: Oferta, która będzie
spełniała kryterium otrzyma 30 pkt. Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt. Punkty
za kryterium „Klauzule społeczne” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według wzoru
załączonego do zapytania ofertowego.
Kryterium dotyczące klauzul społecznych:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których
działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek realizujących zamówienie
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących osobami z niepełnosprawnościami w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób z niepełnosprawnościami. Wskaźnik zatrudnienia tych osób nie może być niższy jak 30%

VIII. Ochrona danych osobowych
Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest:
RISK PARTNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Barona 30, 43 – 100 Tychy,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000201438, REGON: 278220938, NIP: 6462634877.
Kontakt z Administratorem danych osobowych – t.gaj@risk-partner.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdz.katowice.pl
3. Dane osobowe Dostawcy przetwarzane będą:
a) w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego w trybie zasady konkurencyjności w zakresie zapewnienia
podręczników i materiałów biurowych dla uczestników Projekt: „Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!”
nr WND-RPSL.11.03.00-24-0420/17 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w ustawie z dnia 11
lipca 2014. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2010 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn. Zm.), Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 oraz Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego
funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2010.– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w
przypadku wyboru oferty:
c) w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych Dostawcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe Dostawcy przechowywane będą przez okres pięciu lat począwszy od dnia zakończenia
okresu realizacji projektu lub innym wyznaczonym przez Instytucje Pośredniczącą.
6. Dostawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Dostawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
uznaniem oferty za nie ważną.
Podanie przez Dostawcę danych do kontaktu, tj. nr telefonu i adresu e-mail jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Katowice, 24.04.2019 r.
Załączniki:
1.Formularz ofertowy
2.Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
3.Deklaracja udziału w projekcie
4.Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych

