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Gliwice, dnia 15.09.2020 r. 

 

Zapytanie nr 3/7.1.3/HORYZONTY/2020 

 Dotyczące cateringu podczas szkoleń dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Nowe Horyzonty – 
aktywizacja zawodowa osób 30+” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL. 

 

Zamawiający: Pełna nazwa: Park Naukowo – Technologiczny, „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. 
NIP: 631-242-08-15 
REGON: 278243253 
Adres:   44 – 100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C 

Przedmiot 
zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla Uczestników podczas szkoleń 
grupowych realizowanych w Gliwicach w ramach projektu „Nowe Horyzonty – aktywizacja 
zawodowa osób 30+” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL w okresie  
do 31.01.2022 r. 

Warunki 
wykonania 
usługi: 
 

1. Przygotowanie i dostarczenie usługi cateringowej dla 5 grup Uczestników projektu  
„Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+”. 

2.   Usługa cateringowa spełniająca normy sanitarno – epidemiologiczne obejmuje:  
a) przerwę kawową składająca się z kawy, herbaty, dodatków do kawy i herbaty  

(tj. cukier i lub słodzik, mleko i lub śmietanka, cytryna, serwetki), wody 
mineralnej, soku owocowego, drożdżówki/ciastek, przekąsek słonych i owoców. 
Każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma zestaw składający się z co najmniej z:  
1 sztuki soku i wody mineralnej (zamykanych w butelkach/kartonikach  
w objętości co najmniej 500 ml woda, 250 ml sok), ciastek (w ilości co najmniej  
5 sztuk na osobę które będą dostarczone w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach) lub drożdżówki, przekąski słonej (zamykanej w szczelnie 
zamkniętym opakowaniu co najmniej 70 g na 1 osobę) oraz 1 sztuki owocu;  

b) zestaw dwudaniowego obiadu zapakowanego w opakowania ochronne tj. zupa 
+ II danie + napój zamykany w butelce/kartonie w objętości co najmniej 250 ml 
dla każdego Uczestnika/Uczestniczki. W przypadku osób zgłaszających 
indywidualne predyspozycje żywieniowe spowodowane np.  alergię pokarmową 
Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje co najmniej 2 dni przed realizacją 
usługi w celu zapewnienia optymalnego zestawu obiadowego.  

3. Usługa cateringowa będzie realizowana podczas 8 dni warsztatów tematycznych 
(dla 1 grupy szkoleniowej) dla ok. 11  Uczestników. Łącznie udział w szkoleniach 
weźmie 55 Uczestników/Uczestniczek. Liczba planowanych dni szkoleniowych dla  
1 grupy wynosi nie mniej niż 8, tym samym szacunkowa liczba osobodni objętych 
usługą cateringową w trakcie szkoleń wynosi nie więcej niż 440. 

4. Z uwagi na grupę docelową projektu szkolenia będą realizowane w tygodniu lub  
w weekend w godzinach dopołudniowych lub popołudniowych. Ostateczna liczba 
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Uczestników/Uczestniczek wraz z harmonogramem zostanie podana przez 
Zamawiającego na 5 dni przed realizacją usługi.  

5. Wykonawca usługi zapewni obsługę, rozstawianie i bieżącą wymianę naczyń oraz 
dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia.  

6. Miejsce realizacji usługi: siedziba Zamawiającego: Park Naukowo-Technologiczny 
„TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. , ul. Konarskiego 18C, Gliwice lub ul. Wincentego 
Pola 27, Gliwice. 

7. Okres wykonania usługi cateringowej: w okresie realizacji szkoleń w ramach 
przedmiotowego projektu, szacunkowe godziny realizacji usługi cateringowej:  
w tygodniu oraz w weekend od 08.00 do 16.00 lub 14.00 do 21.00. 

8. Zależnie od predyspozycji Uczestników w/w godziny szkoleniowe mogą ulec 
nieznacznej zmianie, o czym Zamawiający będzie informował co najmniej 2 dni 
przed planowanym terminem szkoleń. 

 

Wymogi  
dla 
Wykonawcy: 

1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:  
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności czy działalności, 
b) Posiadają niezbędne doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym;  
i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia, 
c) Posiadają odpowiednie warunki do zorganizowania usługi opisanej w zapytaniu 
d) Nie toczy się wobec nich postępowanie o umyślne przestępstwo ani umyślne 
przestępstwo skarbowe. 

Sposób i 
termin 
złożenia 
oferty: 

Oferta musi zawierać: 

 Proponowaną cenę jednostkową brutto usługi cateringowej w przeliczeniu na 
jedną osobę za 1 dzień szkoleniowy obejmujących zakres zamówienia zawarty  
w warunkach wykonania usługi pkt 2 a i b; 

 Dane (nazwa i adres) oferta; 

 Spełnienie oświadczeń zawartych w wymogach dla Wykonawcy; 

 Podpis. 
Ofertę stanowiącą załącznik do zapytania prosimy podpisać oraz dostarczyć lub przesłać 
pocztą w zamkniętej kopercie do Biura Projektu Parku Naukowo – Technologicznego 
„TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. (ul. Konarskiego 18C, Gliwice, p.0-4) do dnia 
23.09.2020 r. 
Dopuszcza się przesłanie skanu oferty w w/w terminie na adres mailowy: 
horyzonty@technopark.gliwice.pl, pod warunkiem dostarczenia/dosłania oryginału oferty 
do Biura Projektu Technoparku Gliwice do 3 dni od złożenia oferty mailowo.  
W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 724 318 426 lub mailowo: 
horyzonty@technopark.gliwice.pl. 

Kryteria 
oceny oferty: 

Najniższa cena brutto do poniesienia przez zamawiającego –100% na jedną osobę w 1 
dniu szkoleniowym. 
1. Zapłata zostanie dokonana za catering dla każdej grupy szkoleniowej w terminie do 14 

dni po otrzymaniu faktury i podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego pod 
warunkiem posiadania środków na koncie projektu „Nowe Horyzonty – aktywizacja 
zawodowa osób 30+”, przy założeniu, że faktura została prawidłowo wystawiona. 
Zapłata w ramach projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach 
Poddziałania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są 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: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
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 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji Spółki; 
 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. (zgodnie z Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020). 

3. Wymagania odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy mogą się 
zmienić i muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień podpisania z nim umowy. 

Informacje 
dodatkowe: 

1. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia 
przesłania zamówienia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. 

3. Związanie złożoną ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Podmioty, 

które przesłały ofertę w ustalonym terminie. Jeżeli osoba/firma, której oferta została 
wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

5. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad. 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej  

z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia z następujących powodów: 
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,  
b) uzasadnionych zmian związanych z terminem realizacji zamówienia,  
c) zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy, 
d) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego  
do przewidzenia i niemożliwego do zapobiegnięcia, 
e) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 
f) otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu 
zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których 
Zamawiający zostanie zobowiązany. 

7. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg 
Wykonawców ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. 

8. Ocena jest ostateczna, a Oferentom nie przysługuje prawo odwołania. 

 


