
 

 
 
 

 

Biuro projektu:  

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej 

ul. Gierlotki 8,  40-688 Katowice  

NIP: 9542759453 Regon:362856114 

Katowice, dnia 17.01.2023 
 

ROZEZNANIE RYNKU NR 02/ WER/22/SZA/KZ/0010/2023 

Dotyczące wyboru wykonawcy usługi cateringowej dla  szkoleń do  zadania pn. „Od A do Z - 

Szansa na. rozwój w Polsce” w ramach projektu „Szansa – Nowe możliwości dla dorosłych”, 

realizowanego w ramach Funduszy Europejskich – Wiedza Edukacja Rozwój Numer umowy: 

WER/22/SZA/KZ/0010, 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej 

Ul. Michała Gierlotki 8 

40-688 Katowice 

NIP: 9542759453 

Regon: 362856114 

KRS: 0000580835  

 

II. WARUNKI UDZIAŁU 

Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. 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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III. SZCZEGÓŁY ROZEZNANIA 

1) Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu weryfikacji aktualnych cen rynkowych za 

świadczenie usługi cateringowej na szkoleniach dla uczestników projektu „SZANSA – NOWE 

MOŻLIWOŚCI DLA DOROSŁYCH” Zmawiający przeprowadza postępowanie rozeznanie 

rynku na dostarczenie cateringu na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Od A do Z 

- Szansa na rozwój w Polsce”.  

2) Przedmiotem rozeznania rynku jest zapewnienie i dostarczenie cateringu w okresie od 

podpisania umowy do 30.04.2023 r. Catering zapewniony zostanie wszystkim 50 

Uczestnikom projektu. Planowanych jest 70 dostaw na 10 osób każda, co łącznie daje 700 

porcji na przerwę kawową oraz obiad dwudaniowy (zgodnie z harmonogramami ustalonymi 

przez Zamawiającego); 

3) Przez usługę cateringową rozumie się przygotowanie i dostarczenie cateringu w postaci: 

a) Wyżywienie podczas przerwy kawowej powinno obejmować: 

- kawę (mielona i rozpuszczalna), herbatę (czarna, zielona i owocowa), śmietanka/mleko do 

kawy, świeża cytryna do herbaty (całe plasterki), cukier w saszetkach (min. 5 g) – bez 

ograniczeń na uczestnika, 

- woda mineralna niegazowana i gazowana do wyboru w butelkach do 0,5 l (500 ml/os.), 

- ciastka kruche bankietowe min. 3 rodzaje (łącznie min. 100 g/os.), 

- słone przekąski w ilościach łącznie min. 100 g/os., 

- owoce w ilości min. 1 szt./osobę 

- W ramach serwisu kawowego powinny zostać dostarczone: talerzyki jednorazowe, łyżeczki 

jednorazowe, kubki styropianowe do gorących napojów, serwetki. Dodatkowo po stronie 

Wykonawcy będzie dostarczenie czajnika/czajników elektrycznych lub kawiarek/termosów z 

gorącą wodą zapewniające uczestnikom możliwość samodzielnego przygotowania lub 

skorzystania z gorących napoi (kawy, herbaty). 

b) Wyżywienie podczas przerwy obiadowej powinno obejmować: 

1. Obiad składający się z dwóch dań oraz napoju, Zamawiający określa następującą 

gramaturę potraw: 

a) zupę – jedna porcja min. 500 ml/os. 

b) danie główne: 

- danie mięsne – jedna porcja/min.200g/os., 
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- danie nie mięsne – jedna porcja/min.200g/os. (o konieczności przygotowania dania nie 

mięsnego Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu informacji od 

Uczestniczki /Uczestnika projektu), 

-dodatki do dań na gorąco – np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kluski śląskie 

– jedna porcja/min.200g/os. 

- dodatek warzywny – np. warzywa blanszowane, surówki, sałaty jedna porcja/min.200g/os., 

c) napój – 500 ml na osobę. 

- Obiad (pierwsze i drugie danie) powinien być dostarczony w styropianowym jednorazowym 

opakowaniu. Do niego dołączone powinny być jednorazowe, papierowe serwetki i 

jednorazowe sztućce (łyżka, widelec, nóż). 

- Świadczenie usługi przez Wykonawcę będzie przebiegać na warunkach określonych w 

niniejszym rozeznaniu rynku. Zamawiający nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu czy 

zakwaterowania na potrzeby przeprowadzenia realizacji zamówienia. Zamawiający zapewnia 

sprzęt w postaci stołów dla spożywania posiłków. 

4) Miejsca dostarczania posiłków będą zlokalizowane w Katowicach przy ul. Michała Gierlotki 

8 oraz w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 4. 

5) Wykonawca zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji kursów 

wskazane przez Zamawiającego; 

6) Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia (przygotowanie posiłków, dowóz, opakowanie, przerwy kawowe). 

 

IV. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY 

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w 

rozeznaniu rynku i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego, 

2) Ofertę można sporządzić wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w 

załączniku nr 1 do niniejszego rozeznania rynku, 

3) Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest to podania ceny brutto (zawierającej 

podatek VAT), 

4) W przypadku rozbieżności co do kwoty, za cenę oferty przyjmuje się kwotę wpisaną 

słownie. 
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V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2023 r. 

Oferty można składać: 

1) Osobiście w biurze projektu – Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej  

ul. Michała Gierlotki 8,  40-688 Katowice, w godzinach pracy tj. 08:00 – 16:00 

2) E-mailem na adres – bcc@businesscc.pl (w treści wiadomości należy wpisać oferta w 

rozeznaniu rynku dotyczącym wyboru wykonawcy usługi cateringowej na szkoleniach w 

ramach modelu pn. „Od A do Z - Szansa na rozwój w Polsce”.. 
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Załącznik Nr 1 do Rozeznania Rynku Nr 02/WER/22/SZA/KZ/0010/2023 

 

OFERTA 

Dotyczące wyboru wykonawcy usługi cateringowej na szkoleniach w ramach projektu   

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

……………… 

e-mal: ……………………………….. 

telefon: …………………………….. 

osoba kontaktowa w sprawie realizacji zamówienia: 

……………………………..…………………………….. 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnego z treścią niniejszego rozeznania rynku 

dla 1 

uczestnika projektu za kwotę: 

...............................................zł., słownie: ………………………………..zł 

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż: 

a) spełniam i akceptuję wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym rozeznaniu rynku, 

b) Zapoznałem się z treścią Rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte, 

c) cena zawarta w formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia (przygotowanie posiłków, dowóz, opakowanie, przerwy kawowe), 

KLAUZULE SPOŁECZNE: W jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane 

klauzule społeczne tzn. ile osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. 

osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy; młodociani, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu 

przygotowania zawodowego; osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych) zostanie zaangażowanych przy realizacji zamówienia min. na cały czas 

jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji zamówienia? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………… 
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……………………………………………………………………………………………………………

……… 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 

zawarte w ofercie są zgodne z prawdą. 

……………………………………….. 

Data 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


