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Bydgoszcz, 22.04.2021 r. 
 
 

 
ROZEZNANIE RYNKU nr 2/NS/08.05.02 

 

dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi dostarczenia wyżywienia dla uczestników szkoleń 

realizowanych w ramach projektu pt. „Nowy start” nr RPKP.08.05.02-04-0228/20 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy 

Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie Poddziałania 8.5.2 Wsparcie 

outplacementowe realizowanego przez: Lider KAMEA PAWEŁ KOZARZEWSKI oraz Partner Akademickie 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
KAMEA PAWEŁ KOZARZEWSKI  
ul. Tomasza Zana 13/29, 20-016 Lublin. 
Biuro projektu: Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz 

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: 
Łukasz Ociesielski 
telefon: 694163744 
e-mail: nowystart.biuro@gmail.com 

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ 

1. Formularz cenowy należy złożyć w terminie do dnia 27.04.2021 r. do godz. 16:00, na adres Biura 

Projektu: 

a) w formie pisemnej, na adres Biura Projektu: 
 

KAMEA PAWEŁ KOZARZEWSKI,  

Ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz  

z dopiskiem na kopercie: 

Odpowiedź na ROZEZNANIE RYNKU nr 2/NS/08.05.02  
lub 

b) mailowo na adres: nowystart.biuro@gmail.com 

tytuł maila: Odpowiedź na ROZEZNANIE RYNKU nr 2/NS/08.05.02  

 

2.    Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania oferty cenowej ma data i godzina jej 

wpływu do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki. 

 
IV. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot 

niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

mailto:nowystart.biuro@gmail.com
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V. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach 

projektu pt. „Nowy start” 

2. Catering będzie zapewniony każdemu uczestnikowi w każdym dniu trwania szkolenia, w którym 

szkolenie będzie trwało co najmniej 6 godz. lekcyjnych. 

3. Wykonawca zapewni przygotowanie wyżywienia oraz jego dowóz pod adres na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego wskazany przez Zamawiającego, na wskazaną przez Zamawiającego godzinę. 

4. Wykonawca dostarczy wszelkie elementy (np. sztućce, naczynia itp.) oraz sprzęt konieczny do 

zapewnienia wyżywienia na miejscu szkolenia wskazanym przez Zamawiającego oraz utrzymanie 

porządku w tym odbiór naczyń/opakowań po zakończonym serwisie. 

5. Posiłki ciepłe powinny zostać dostarczone w jednorazowych naczyniach, zamykanych, utrzymujących 

ciepło. 

6. W toku realizacji usługi należy uwzględnić różnorodność zawartości posiłku ciepłego, w tym na prośbę 

Zamawiającego również posiłki wegetariańskie, wegańskie i bezglutenowe. 

7. Catering obejmował będzie pełny obiad dwu-daniowy składający się z: 

a. zupy – porcja min. 300 ml/osobę; 

b. drugiego dania – które powinno składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia 

zwierzęcego  -  mięso,  ryby,   drób   -   porcja   min.   100   g/osobę,   produktów   bogatych  

w węglowodany złożone – np. ziemniaki, kasza - porcja min. 200 g/osobę, lub danie typu 

łazanki, kluski, pierogi - porcja min. 300 g/osobę, oraz dodatek warzywny - surówki, warzywa 

gotowane - porcja min. 100 g/osobę; 

c. napoju / soku owocowego – o pojemności min. 0,5 l/osobę. 

8. Usługa cateringowa ma być świadczona z wykorzystaniem: 

• jednolitej zastawy jednorazowego użytku wraz z kubkami jednorazowego użytku, 

• jednolitych sztućców jednorazowego użytku dla każdego z uczestników spotkań, dzbanków 

szklanych o maksymalnej pojemności do 2 l. do podawania napojów. 

9. Szkolenia, w ramach  których  Wykonawca  będzie  świadczyć  usługę  cateringu  będą  się  odbywały 

w tygodniu,  w  dni  robocze,  w  godzinach  rannych,  lub  popołudniowych  i/lub  w  weekend  

(sobota  i niedziela). 

10. Planowana w projekcie liczba grup szkoleniowych wynosi: 6-12. 

11. Planowana liczebność jednej grupy szkoleniowej wynosi: średnio 8-12 osób. 

12. Planowana liczba osobodni w ramach usługi cateringowej podczas szkoleń wynosi: średnio 19 dni x 80 

 osób = 1520 osobodni. 

13. Podany wymiar liczby grup, średniej liczby osób w grupie oraz liczby osobodni świadczenia usługi jest 

wartością planowaną i może ulec zmianie, gdyż uzależniony jest od intensyfikacji zajęć i długości ich 

trwania. Ostateczna liczba posiłków będzie uzależniona od tematyki szkoleń oraz czasu ich trwania, co 

jest związane z identyfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników Projektu. 

14. Dokładne miejsce realizacji szkolenia dla danej grupy szkoleniowej uzależnione będzie od terenu 

województwa śląskiego, z którego pochodzić będą uczestnicy kierowani na dane szkolenie w ramach 

projektu. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji projektu przewiduje się realizację 

kilku szkoleń jednocześnie na obszarze różnych części województwa kujawsko-pomorskiego – tzn. 

może wystąpić sytuacja, w której w tym samym okresie realizowane będą przykładowo szkolenia dla 2-

3 grup liczących średnio po 6-12 osób/grupa i każde z tych szkoleń może odbywać się na różnych 

krańcach województwa kujawsko-pomorskiego. 
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VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od kwietnia 2021 r. do grudnia 2021 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (wydłużenia lub skrócenia) okresu realizacji 

zamówienia, zależnie od faktycznego okresu realizacji szkoleń w ramach projektu. 

3. Przed rozpoczęciem poszczególnych kursów Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o: 

a. długości trwania zajęć w poszczególnych dniach; 

b. zapotrzebowaniu w zakresie ilości wyżywienia. 

4. Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń będzie na bieżąco przekazywany Wykonawcy 

wybranemu w niniejszej procedurze. 

5. Dokładne godziny dostawy będą ustalane indywidualne w porozumieniu z Zamawiającym. 
 
 

VII. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

• zagwarantowania serwetek papierowych, 

• zapewnienia odpowiedniej liczby osób obsługujących catering dla grupy, 

• elastycznego dowozu posiłków, 

• uprzątnięcia naczyń i sprzętu oraz wywiezienia śmieci pozostałych po posiłkach po zakończeniu 

spotkania, w tym samym dniu, 

• przygotowywania posiłków na bieżąco z produktów świeżych w I gatunku, 

• używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, 

• przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017r. poz.149, 60 z późn.zm.), 

• dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką 

jakością  w  odniesieniu   do  użytych  składników   –  posiłki  powinny  być  przygotowywane      

z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością 

substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych; posiłki 

nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w proszku oraz 

produktów gotowych, 

• posiadania ważnej decyzji zatwierdzającej oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów 

nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, 

• posiadania aktualnych  badań  sanitarno-epidemiologicznych  pracowników  mających  kontakt 

z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków, 

• zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi 

dotyczącymi żywności, 

2. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na 

surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie 

przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw. 

3. Wykonawca/personel Wykonawcy uczestniczący w wykonaniu zamówienia nie jest zatrudniony 
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w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała 

zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt 

interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020). 

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać w formie telefonicznej lub e-mail informacji 

o wszelkich sytuacjach mających wpływ na realizację cateringu dla uczestników szkoleń. 

5. Wykonawca zobowiązuje się informować uczestników o współfinansowaniu ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.5 

Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie Poddziałania 8.5.2 Wsparcie 

outplacementowe 
 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ 

1. Wykonawca zainteresowany realizacją zamówienia powinien przedłożyć formularz cenowy, zgodnie 

z wzorem znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania o cenę. 

3.     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego; 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową na dane zamówienie. 

I. INFORMACJE O WYKLUCZENIU 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

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

b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

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

d) 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. 

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika 

nr 2 niniejszego rozeznania rynku Podmioty, które nie złożą oświadczenia – nie będą brane pod 

uwagę. 

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730 z późn. zm.). 

2. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego Wykonawcy wyłonionemu 

w tym postępowaniu w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie 

zawartej z Wykonawcą, o ile to zamówienie dotyczy tego samego rodzaju usługi. 

 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych  
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Złącznik nr 2 do rozeznania rynku nr 2/NS/08.05.02  
 
 
 

……………………………………….…….… ……….………………………….. 
/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/ /miejscowość i data/ 

 
 

 

FORMULARZ CENOWY 
 
 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia zawartym w pkt V w następującej cenie: 
 

 

Lp. 
 

Rodzaj usługi 
 

j.m. 
 

Ilość 
Cena jednostkowa 

(PLN brutto) 

Wartość ogółem 

(PLN brutto) 

 

1. 

 
Usługa cateringu (pełny obiad dwu-daniowy + 

napój) dla uczestników szkoleń 

 

szt. 

 

1520 

  

 Oświadczam że: 

1. całkowita wartość brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty; 

2. przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 

Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego 

 

Dane osoby do kontaktu ws. niniejszej oferty: 
 

Imię i nazwisko (nazwa)..….….…............................................................................................. 
 

Adres ..…………………………….…............................................................................................. 
 

Tel./fax .….…......................................................................................................................... 
 

e-mail: .................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

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

(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona | 6 

 

 

 

Złącznik nr 2 do rozeznania rynku nr 2/NS/08.05.02  
 

 
 

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

/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/ /miejscowość i data/ 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I/LUB 
OSOBOWYCH 

 

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

uprawniony do reprezentowania: 

Nazwa  firmy:    ............................................................................................................................................................ 

Adres  firmy: .............................................................................................................................................................. 

NIP: ....................................................................................................................……………………................................. 

oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym tj. KAMEA Paweł 

Kozarzewski,  w szczególności poprzez: 

− uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

− posiadanie udziałów lub co najmniej 10% 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. 

 
 
 
 
 
 

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

(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 

 


