
 

Lublin, dnia 21.07.2020r. 
 

Rozeznanie rynku  
dotyczące usługi zapewnienia wyżywienia  

dla 60 uczestników projektu 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na zapewnienie 
wyżywienia w ramach projektu „Mobilnie i funkcjonalnie”, realizowanego na terenie 
województwa lubelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś 
priorytetowa: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie: 10.4 
Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego  

ZAMAWIAJĄCY 
Paweł Kozarzewski –prowadzący działalność pod firmą  
Kamea Paweł Kozarzewski  
ul. Zana 13/29, 20-601 Lublin 
NIP:7122603708, Regon: 368967234 

 
I. FORMA UPUBLICZNIENIA 

Zaproszenie do składania ofert dostępne jest na stronie Zamawiającego: 
www.finanseonline.eu 
 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU 
Przedmiotem rozeznania rynku jest realizacja świadczenia usługi zapewnienia 
wyżywienia na terenie województwa lubelskiego dla 60 uczestników projektu. 
Usługa wyżywienia obejmuje zapewnienie obiadu - 2 ciepłych posiłków, napoju oraz 
serwisu kawowego (kawa/herbata). 
Wykonawca zapewni również niezbędne naczynia oraz sztućce. 
 
Planowany okres realizacji usługi:  miesiące –wrzesień 2020  - czerwiec 2021r. z 
możliwością przesunięcia terminu realizacji usługi. 
Łącznie wykonawca zapewni maksymalnie 1575 porcji wyżywienia: 
Kurs prawo jazdy kat. C, (3dni x 30 osób) 90 porcji 
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E (22 dnix30 osób) 660 porcji 
Kurs prawo jazdy kat. D (3 dni x 30 osób) 90 porcji 
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D (22 dni x30osób) 660 porcji  
Kurs ADR(5 dni x 15 osób)75 porcji 
Rzeczywista liczba posiłków może ulec zmianie w zależności od liczby dni realizacji 
poszczególnych szkoleń oraz liczebności grup szkoleniowych poszczególnych szkoleń 
zawodowych, a także od frekwencji uczestników na zajęciach. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. 
 
 

III. SZCZEGÓŁY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
W ramach świadczonych usług Wykonawca zapewni: 
 posiłek złożony z 2 dań gorących - zupa i drugie danie składające się z porcji mięsa, 

ziemniaków/ryżu/frytek, surówki dla każdej osoby, napoju oraz serwisu kawowego 
(kawa/herbata); 

http://www.finanseonline.eu/


 

 Wykonawca ustali z Zamawiającym jadłospis przed realizacją zamówienia. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zaproponowanym menu; 

 w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania Wykonawca zapewni posiłki wegetariańskie 
lub inne dostosowane do specjalnych potrzeb żywieniowych  uczestników; 

 wysoką jakość usług w zakresie świadczonego cateringu: obiady będą serwowane                               
w temperaturze gwarantującej satysfakcję konsumentów; 

 bezpieczeństwo sanitarne posiłków; 
  dowóz posiłków w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce; 
 zlecenie obejmuje przygotowanie w/w posiłków, obsługę oraz uprzątnięcie pozostałości. 
 
Ostateczna ilość zamawianych zestawów obiadowych będzie zależała od frekfencji 

uczestników na zajęciach. 
Zamawiający będzie informował Wykonawcę o ilościowym zapotrzebowaniu na zestawy 

obiadowe każdego dnia zajęć. 
Zamawiający dopuszcza możliwość równoległej realizacji zajęć dla kilku grup 

szkoleniowych. Wykonawca musi mieć możliwość dostarczenia posiłków do kilku miejsc 
równocześnie. 

Szczegółowy harmonogram dowozu posiłków zostanie ustalony z Wykonawcą                      
po podpisaniu umowy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość podwykonawstwa jednakże zastrzega,                                
że Podwykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę odpowiada za działania i zaniechania 
dalszych podwykonawców, jak i za działania i zaniechania własne.  

Wykonawca ma obowiązek świadczyć usługę zgodnie z zasadą równości szans                           
i niedyskryminacji: zapewnić równy dostęp do usługi i jednakowe traktowanie uczestników 
szkoleń bez względu na płeć, pochodzenie, niepełnosprawność.  
  

 
 

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ: Wspólny kod CPV 55321000-9 - Usługi podawania 
posiłków,  Wspólny kod CPV 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków. 

 
V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Obowiązki szczegółowe Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w treści 
umowy zawartej  z wybranym Wykonawcą. 

 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. 
3. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając dokument „Formularz oferty” 

stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert. 
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. 

 
VII. KRYTERIA OCENY OFERTY 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium: ceny 100%   
Punkty za kryterium cena za posiłek zostaną przyznane według wzoru:  

pktKC 100
 C

 C

OB

N    

gdzie: 
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu  
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  
Uwaga: powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  



 

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w zakresie 
kryterium ceny wynosi 100 pkt. 
Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.                               
Kolejne oferty zostaną uporządkowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

 
 
VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Kamil Magoś,  

Email: kamil.magos@protonmail.com  ,  tel.: 506 827 360.  

2. Siedziba Zamawiającego: Kamea Paweł Kozarzewski, ul. Zana 13/29, 20-601 Lublin 

3. Adres biura projektu: ul. Narutowicza 57/7, 20-016 Lublin  

4. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „Formularza oferty” oraz  przesłaniu go i całego 

dokumentu w formie elektronicznej na adres e-mail: kamea.projekty@gmail.com lub w 

formie pisemnej-listownie lub osobiście do siedziby Zamawiającego lub biura projektu.  

5. Ofertę można złożyć do dnia 01.09.2020r. – liczy się data wpływu. 

W temacie wiadomości e-mail bądź na kopercie należy napisać: ,,Oferta na usługę 

cateringową– projekt ,,Mobilnie i funkcjonalnie”. W treści powinny się znajdować dane 

podmiotu składającego ofertę wraz z danymi kontaktowymi. 

6. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zaproszeniu 

do składania ofert i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie. 

 
IX. WYBÓR OFERTY 

Oferent, który w ofercie przedstawi najniższą cenę zostanie zaproszony przez 
Zamawiającego do podpisania umowy na realizację usługi.  
 

X. UWAGI KOŃCOWE 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia rozeznania rynku w każdym czasie 

bez podania przyczyny. 
2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień 

publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami 
w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowiązania 
Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy 
bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 
 

 

mailto:kamea.projekty@gmail.com


 

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert  
 

Formularz oferty  

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na usługę cateringową, w ramach projektu 
„Mobilnie i funkcjonalnie”, realizowanego na terenie województwa lubelskiego, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10 Adaptacyjność 
przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie: 10.4 Programy typu outplacement  
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego , 
składam ofertę realizacji w/w zamówienia. 

Imię, nazwisko, nazwa, adres Wykonawcy:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
Adres do korespondencji:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu, nr faksu:…………………………………………………………………………………………..………………. 
Nr NIP:……………………..…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Opis 

Maksymalna 
liczba osobodni 

(liczba osób * 
liczba dni 

szkoleniowych) 

cena brutto 
za obiad dla 1 

osoby  

Cena  brutto 
za całość zamówienia 
1575osobodni * cena 
obiadu dla 1 osoby) 

Usługa cateringowa  
dostarczenie dwudaniowego 
posiłku, napoju  oraz serwisu 
kawowego dla uczestników 
szkolenia  

 
 

1575 

  

 
Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  
a) w pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu; 
b) zapoznałem się z treścią Rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 
warunki w nim zawarte; 
c) realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w rozeznaniu rynku; 
d) cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
e) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
f) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania 
(m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru). 
Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte  
w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.  
 
 
 
………………………………………………..     …………………………………………………… 

Miejscowość i data         Podpis 


