
 
  

 

 

Białystok, 07.07.2017r. 
 
Szanowni Państwo, 
   

W związku z realizacją projektu „Od aktywności do zatrudnienia” realizowanego w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i 
aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających 
bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku 
pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPPD.02.01.00-20-0169/16 zawartej z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzki Urzędem 
Pracy w Białymstoku - realizator projektu T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. zwraca się z 
prośbą o wycenę usługi polegającej na zapewnieniu obiadów dla uczestników projektu. 

 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa cateringowa podczas 
warsztatów/ szkoleń organizowanych przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach projektu  
 
Kod CPV zamówienia:  
55.32.00.00-9 Usługi podawania posiłków 
55.32.10.00-6 Usługi przygotowywania posiłków 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania 
ofertowego. 

 
 

2. Termin wykonania zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie od lipca 2017 do czerwca 
2018 (poniedziałek-piątek) wg harmonogramu zajęć przedstawionego przez Zamawiającego. 
 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu  
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie 
doświadczenie oraz nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
  
4. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty:  
W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielnie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  
 
 
 
 



 
  

 

 
Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert.  
 

L.p. Nazwa kryterium  Znaczenie kryterium w % 
1.  Cena  100% 

 
Maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 
100. 
Sposób dokonania oceny według kryterium „Cena”  
Cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 100 = liczba punktów 
 

5. Opis sposobu przygotowania oferty  
Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązaniu są złożyć 
ofertę na którą składają się:  

a) Wypełniony formularz cenowy zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do 
zapytania ofertowego 

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do 
zapytania ofertowego  

c) Przykładowe menu na 4 dni/spotkania – zgodny ze wzorem określonym w Załączniku 
nr 4 do zapytania ofertowego,  

Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.  
 
 

6. Termin i sposób składania ofert  
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 14.07.2017 do godz. 15:00 

w formie elektronicznej na adres: agnieszka.stankiewicz@computerplus.com.pl  
lub  faxem na numer: (85) 74 89 101  
lub pocztą: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.; ul. Malmeda 1; 15-440 Białystok  

Z dopiskiem: oferta na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. „Od 
aktywności do zatrudnienia” 

 
 

Kontakt: 
Osobami upoważnionymi do kontaktów  w sprawie niniejszego zapytania jest:  
Agnieszka Stankiewicz – Koordynator Projektu, tel. 85 74 89 132  
e-mail: agnieszka.stankiewicz@computerplus.com.pl 
 
 
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie. 
Z góry dziękujemy za odpowiedź. 

 
 
 
 



 
  

 

Załącznik nr 1  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Określenie przedmiotu zamówienia na usługę sukcesywnego świadczenia usług 
cateringowych w ramach projektu „Od aktywności do zatrudnienia” 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych polegających na 
przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku 
składającego się z zestawu: - zupa,  - II danie; - sok/napój (w pojemnikach jednorazowych) 

 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do:  

a) Świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających 
normy jakości produktów spożywczych 

b) 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 ze zm.) 

c) Estetycznego podawania posiłków 
d) Dostarczenia naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych elementów wymaganych do 

prawidłowej realizacji usługi cateringu, jak również uprzątnięcia każdorazowo 
pomieszczenia po zakończeniu warsztatów, szkolenia.  

e) Dostarczanie posiłków na miejscu, w dniu i godzinie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydawania posiłków z półproduktów. Posiłki 
powinny być przygotowywane z surowców świeżych i wysokiej jakości z zachowaniem 
reżimów dietetycznych i sanitarnych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości posiłków przez wytypowanych 
pracowników Zamawiającego. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, Zamawiający 
niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do 
usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.  

 
Usługa będzie świadczona dla uczestników projektu na terenie miasta Białystok w 

okresie lipiec 2017 – czerwiec 2018. Zajęcia będą odbywały się w dni robocze w godzinach 
przedpopołudniowych. Jednorazowo w ciągu dnia w szkoleniach będzie uczestniczyło 
średnio około 13 osób, konsumentów usługi. 

Ogólna zaplanowana liczba zestawów podlegająca zamówieniu – ok. 1560 zestawów.  

Zaplanowana liczba posiłków może ulec zmianie ze względu na zmianę liczby 
uczestników szkoleń, zmianę liczby dni szkoleniowych. Zmiany mogą również wynikać ze 
zmiany warunków umowy o dofinansowanie realizacji projektu. 

 

 



 
  

 

 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przygotowane i wydane posiłki. 
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę jest przedłożona raz w miesiącu, 
poprawnie wystawiona faktura VAT. 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem 
dołączonym do niniejszego zapytania oraz szczegółową ofertę (przykłady jadłospisu) z 
podaniem gramatury. 

W przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez uczestników szkolenia faktu bycia 
wegetarianinem, należy zapewnić odpowiednie menu wegetariańskie. Każdorazowo, 
Zamawiający zgłosi Wykonawcy liczbę obiadów wegetariańskich.  
 
Do oferty należy załączyć przykładowe, proponowane menu na 4 dni, zgodnie z Załącznikiem 
nr 3 do zapytania ofertowego.  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  

 

Załącznik nr 2  
 

Pieczęć firmowa Wykonawcy:  Zamawiający:  
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o. 
ul. Malmeda 1 
15-440 Białystok  

 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Nazwa i adres Wykonawcy:        
…………………………………………………………………………………..…………………………  

 …………………………………………………………………………………..………………………….  
Nr telefonu:    ……………………………………………………………………………………………………….…….  
E-Mail:   ………………………………………………………………………………………..…………………..  
NIP: ……………………………………………………………………………………………………..………  
REGON:           …………………………………………………………………………………………………….……….. 
 
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(imię, nazwisko, stanowisko, telefon) 

 

Treść oferty:  
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam/y ofertę na świadczenie usługi cateringowej w 
ramach Projektu "Od aktywności do zatrudnienia " nr RPPD.02.01.00-20-0169/16, zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.  
 

Oferta 

Usługa 
Cena jednostkowa netto za 
usługę cateringową – obiad 

dla jednej osoby 

Podatek 
VAT 

Cena jednostkowa brutto 
za usługę cateringową 

obiad dla jednej osoby* 
 

Usługa cateringowa– 
obiad dwudaniowy 

 z napojem 
 

   

 

*Cena oferty jest ceną całkowitą i ostateczną uwzględniającą wszystkie należne składki i inne należności 
budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji umowy bez względu na to na której stronie ciąży obowiązek ich 
odprowadzenia oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności 
przygotowania, obsługi itp. zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1. 

 



 
  

 

 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń i w 
wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w 
nim określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie określonym przez Zamawiającego i 
wzorem umowy.  

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 
terminu składania ofert.  

 

 

………………………………….    …………………………………………………………………………  
Miejscowość, data                                            Podpis Przedstawiciela I Przedstawicieli 

upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
 

Załącznik nr 3 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 

 
Składając ofertę na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby Projektu nr "Od aktywności 
do zatrudnienia" nr RPPD.02.01.00-20-0169/16” oświadczam/y, że pomiędzy Oferentem - a 
Zamawiającym, nie istnieją wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe, wykluczające 
udział w niniejszym postępowaniu. 
 
Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się w szczególności:  
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

………………………………….           …………………………………………………………………………  
Miejscowość, data                                            Podpis Przedstawiciela I Przedstawicieli 

upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 



 
  

 

Załącznik nr 4 
 

PRZYKŁADOWE MENU 
Serwis obiadowy - opis podania, przykładowe menu na cztery spotkania, w tym menu dla 
wegetarianów.: 

 

Opis podania obiadu : ……………………………………………………………………………………………………………..…... 

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

 

Dzień pierwszy:  

1. …………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………..…….  
3. …………………………………………………………… 
4. …………………………………………….……….….…  
5. …………………………………………………….….…. 

 

Dzień drugi: 

1. …………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………..…….  
3. …………………………………………………………… 
4. …………………………………………….………..……  
5. ………………………………………………….….….… 

 

Dzień trzeci: 

1. …………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………..…….  
3. …………………………………………………………… 
4. …………………………………………….………..……  
5. ……………………………………………………..….… 

 

Dzień czwarty: 

 1. ………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………..…….  
3. …………………………………………………………… 
4. …………………………………………….…….….……  
5. ………………………………………………….….….… 

 

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



 
  

 

 
 

WZÓR UMOWY ..... 
 

zawarta na świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu  
„Od aktywności do zatrudnienia”  RPPD.02.01.00-20-0169/16  

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

 
zawarta dnia ……………. w Białymstoku pomiędzy:  
 
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Malmeda 1,        
15-440 Białystok, NIP 542-02-01-630, REGON 002330724,  
reprezentowanym przez Tamarę Tyszkiewicz-Winogrodzką - Prokurent 
zwaną dalej „Zamawiającym” o następującej treści: 
zwaną dalej Zamawiającym,  
 
a:  
NAZWA: .............................................................................................................  
ADRES:................................................................................................................  
NIP, REGON, KRS/WPIS DO EWIDENCJI:…………………………..................................  
reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………  
zwanym dalej Wykonawcą 

§ 1 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi cateringowej w 
ramach Projektu „Od aktywności do zatrudnienia” RPPD.02.01.00-20-0169/16 w ramach 
Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia 
oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz 
wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

2. Usługa świadczona będzie w trakcie trwania zajęć szkoleniowych, w miejscu i terminach 
uzgodnionych z Zamawiającym.  

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu usługi cateringowej z 
zastrzeżeniem poinformowania Wykonawcy w tym zakresie na co najmniej jeden dzień 
roboczy przed dniem świadczenia usługi cateringowej.  

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób, na rzecz których będzie 
świadczona usługa cateringowa w przypadku: rezygnacji beneficjentów ostatecznych ze 
szkolenia, lub też z powodu nieobecności uczestnika w danym dniu na zajęciach z 
zastrzeżeniem poinformowania Wykonawcy w tym zakresie.  

5.  Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi cateringowej w sposób profesjonalny 
i z najwyższą starannością.  



 
  

 

 
§ 2 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy wraz z podatkiem obliczonym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami za przedmiot umowy wynosi: ……………......... zł brutto (słownie:....................) za 
1 posiłek dla jednej osoby.  

2. Wynagrodzenie za usługę cateringową świadczoną dla uczestników grupy szkoleniowej 
będzie wypłacone Wykonawcy po wystawieniu faktury VAT.  

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej 
fakturze pod warunkiem dyspozycyjności środków na wyodrębnionym na potrzeby 
realizacji projektu rachunku bankowym.  

4. Strony dopuszczają możliwość wystawienia faktury VAT za częściową realizację usługi.  

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy 
jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

 

§ 3 
 

1. Ceny jednostkowe podane w § 2 pkt 1 będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy. 
2. Renegocjacja odbywa się na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego  
 

§ 4 
 

1. W przypadku niewykonania usługi w wyznaczonym terminie, nienależytego wykonania 
usługi lub innego naruszenia umowy, w szczególności, gdy jakość świadczonych przez 
Wykonawcę usług odbiega od standardów zwyczajowo przyjętych dla usług tego rodzaju, 
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

2. W przypadku, gdy posiłki będą przygotowywane z nieświeżych produktów żywnościowych 
Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do przyjęcia reklamacji. W 
przypadku powtórzenia się powyższej sytuacji po wcześniejszej reklamacji, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.  

3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości usługi.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego, pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego o przeszkodach uniemożliwiających wykonanie umowy.  

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy w całości lub części osobie 
trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 



 
  

 

 
 

§ 5 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze 
mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny według właściwości miejscowej Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po  jednym dla każdej ze 
stron.  

 

 

 

………………………………….      …………………………………………………  
    Zamawiający                                              Wykonawca 

 

 

 

 

 

 


