
 
 
 
 

 
 
 
 

Białystok, 24.03.2017r. 

 

Szanowni Państwo,   

 
W związku z realizacją projektu „Postaw na aktywność” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), 10 Osi 
priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
zatrudnienia - 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. 
 

Termin realizacji projektu: 1.03.2017 – 31.08.2018 
Liczba uczestników: 60-50 osób 
Zajęcia odbywać się będą: od poniedziałku do piątku/soboty 
Liczba wydanych obiadów dziennie: 10-20 porcji 
Łączna liczba zamawianych obiadów: ok. 930 porcji 
 
Warunki jakie powinna spełniać sala/e: 

1. Obiad powinien składać się z zupy, drugiego dania, kompotu/soku 
2. Wykonawca ustali z Zamawiającym jadłospis przed realizacją zamówienia. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do wprowadzenia zmian w zaproponowanym menu. 
3. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania Wykonawca zapewni posiłki wegetariańskie lub inne 

dostosowane do specjalnych potrzeb żywieniowych uczestników 
4. Obiady będą serwowane w temperaturze gwarantowanej satysfakcję konsumentów 
5. Uczestnicy mogą uczęszczać do Restauracji/Baru w przerwie obiadowej do miejsca oddalonego 

maksymalnie 300 metrów od miejsca szkolenia lub Wykonawca zapewni dowóz posiłków w 
wyznaczone przez Zamawiającego miejsce (do ustalenia).  

 
Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
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Kryteria oceny oferty:  
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące 
kryterium: najniższa cena. 

 

Kontakt: 
Osobami upoważnionymi do kontaktów  w sprawie niniejszego zapytania jest: Małgorzata Jaworska – 

Koordynator Projektu, e-mail: malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl, tel. 85 74 89 102 lub 781-408-270 
 

Data i miejsca złożenia oferty: 
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: T-Matic Grupa 
Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok lub e-mail: 
malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl z dopiskiem „Oferta – usługa cateringowa do projektu „Postaw na 
aktywność” w terminie do 31.03.2017 do godz. 15.00 
 
Załączniki do zapytania ofertowego: 
1. Załącznik 1 – do zapytania ofertowego na usługę cateringową w ramach projektu „Postaw na aktywność”  
 
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie. 
Z góry dziękujemy za odpowiedź. 

 

                                                           
1 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 
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; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu 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. 
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Załącznik 1 – do Zapytania ofertowego   

na wynajem sali szkoleniowej w ramach projektu „Postaw na aktywność”  

 

Oferta cenowa 

 

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

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

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z poniższą wyceną: 

Przedmiot Cena ofertowa brutto PLN za jeden obiad 

Zapewnienie obiadów dla uczestników projektu 

„Postaw na aktywność” 

Cyfrowo: 

Słownie: 

II. Oświadczenie 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału określonymi w zapytaniu ofertowym oraz  
- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
2. Jednocześnie oświadczam, że nie jest wyłączony z możliwości realizacji zamówienia, ponieważ nie jest 
powiązany osobowo oraz kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 
z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy.  
 
III. Osoba do kontaktu: 

..........................................................................tel. ..................................... 

 

Ełk, dnia…………………………………….…….. 

                                  

………………………………………………………………. 
(podpis Oferenta) 

 

 


