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Lublin, 12 czerwca 2017 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU 
 Nr 1/MZiD/C/2017/IC 

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 „Młody = zdolny i doświadczony” 

 
 Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:  

55520000-1 (usługi dostarczania posiłków) 
 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Impuls Consulting Sp. z o.o., 20-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 508 290 082 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa cateringowa podczas szkoleń organizowanych 
przez Impuls Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy,  Działanie 1.2 
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. (Niniejsze 
zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.impulsconsulting.pl.) 

 
III. Termin wykonania zamówienia: 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie od 1 lipca 2017 r. do 31 lipca 2018 r.  
 
IV. Warunki udziału w postepowaniu:  

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym. 

 
V. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty: 

W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  
do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
 
Kryterium wyboru – cena 100%. 
 
Sposób dokonania oceny oferty według kryterium „Cena”: 
 
Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów. 

 
VI. Opis sposobu przygotowania oferty 

Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy, zobowiązani są złożyć ofertę na którą 
składają się: 
a) Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, 
b) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. 
 
Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone. 
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VII. Termin i sposób składania oferty: 
Ofertę należy złożyć  w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 osobiście w siedzibie 
Zamawiającego lub pocztą na adres: Impuls Consulting Sp. z o.o., ul. Królewska 3, 20-109 Lublin, tel. 508 
290 082 
 
VII. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować mailowo na adres  biuro@impuls-consulting.pl lub  

telefonicznie – 508 290 082. 
 
IX.  Informacje końcowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 
przyczyn, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia 
niniejszego zapytania Ofertowego. 

2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed 
upływem terminu  złożenia ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy 
pisemnej. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału  
w postępowaniu. 

4.  Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali 

wykluczeni z postępowania. 
6. Ostateczny wybór oferenta, z którym Zamawiający zawrze umowę o świadczenie usług  nastąpi po 

zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. 
7. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie VII nie zostaną rozpatrzone. 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację 
przedmiotu niniejszego zapytania. 

 
 
 

……………………….………………………… 
podpis przedstawiciela Zamawiającego 
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Załącznik nr 1 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest obsługa cateringowa podczas szkoleń organizowanych przez 
Impuls Consulting Sp. z o.o., w ramach projektu pt. „Młody = zdolny i doświadczony”. 
 
Usługi cateringowe świadczone będą w miejscach realizacji szkoleń wskazanych przez Zamawiającego na 
terenie województwa lubelskiego, w szczególności na terenie powiatu lubelskiego i m. Lublin. 
 
Usługi świadczone będą zarówno w ciągu tygodnia, jak również w weekendy w terminach wskazanym w p. III 
niniejszego zapytania, zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Zamawiającego.  
Sale do świadczenia cateringu zapewnia Zamawiający.  
 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do:  
 
1. Przygotowania cateringu, jak również posprzątania po kolejnych przerwach oraz po zakończeniu całego 

wydarzenia (w zakresie dotyczącym cateringu);  
2. Zapewnienia własnych naczyń (termosów/podgrzewaczy, filiżanek, spodeczków, kubków, szklanek, łyżeczek,  

talerzy itp.) zgodnie z wymaganiami menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń 
jednorazowych;  

3. Dowozu cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji szkoleń wskazane przez Zamawiającego na 
terenie województwa lubelskiego w szczególności na terenie powiatu lubelskiego i m. Lublin. 

4. Świadczenia usługi cateringowej, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów 
spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.  

 
Oferta powinna składać się z następującego menu:  
 

 
 I.  Obiad + serwis kawowy 

 
1. Zapewnienie serwisu kawowego w systemie ciągłym dla uczestników/uczestniczek projektu.  

 
Serwis kawowy składa się z:  

a) kawy, herbaty, mleka, cukru – bez ograniczeń  
b) wody mineralnej gazowanej i niegazowanej po ½ l./na osobę/na dzień 
c) ciastka, ciasto, paluszki, słone/słodkie przekąski - różne rodzaje po 150 g/na osobę/dzień 

 
2. Zapewnienie obiadu dla uczestników/uczestniczek projektu według poniższej gramatury posiłków:  
a) Mięso / Ryba 200g  
b) Surówka 140 g  
c) Ziemniaki/kasza/ryż  150 g  

 
Szacowana ilość zestawów: 100 szt. 
 
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu osób będących wegetarianami, należy zapewnić  tym osobom 
odpowiednie menu. Każdorazowo, Zamawiający zgłosi Wykonawcy  ilość obiadów wegetariańskich.  
 

II. serwis kawowy 
 

1. Zapewnienie serwisu kawowego w systemie ciągłym dla uczestników/uczestniczek projektu.  
 
Serwis kawowy składa się z:  
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d) kawy, herbaty, mleka, cukru – bez ograniczeń  
e) wody mineralnej gazowanej i niegazowanej po ½ l./na osobę/na dzień 
f) ciastka, ciasto, paluszki, słone/słodkie przekąski - różne rodzaje po 150 g/na osobę/dzień 

 
Szacowana ilość zestawów: 120 szt. 
 
W ciągu dnia w szkoleniu będzie uczestniczyło ok. 10 osób.  
 
Czas dostawy oraz przewidywana liczba uczestników zostanie uzgodniona przez Zamawiającego  
w porozumieniu z Wykonawcą.  
 
 
 
 
 

……………………….………………………… 
podpis przedstawiciela Zamawiającego 
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Załącznik nr 2  
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
 
Nazwa i siedziba Oferenta:  
Nazwa / nazwisko i imię: ………………………………………………………  
ul.: ………………………………………………………….. nr:........................  
Miejscowość: ……………………………………….. kod: ……………………  
Nr telefonu: …………………………………………………………………………  
E-Mail: ………………………………………………………………………………….  
NIP:………………………………………………………………………………………  
REGON:………………………………………………………………………………..  
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
(imię, nazwisko, stanowisko, telefon)  
 
Treść oferty:  
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam/y ofertę na świadczenie usługi cateringowej w ramach Projektu 
"Młody = zdolny i doświadczony”  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.  
 

Usługa 
Cena jednostkowa netto 
dla jednej osoby na dzień 

(osobodzień) 
Podatek VAT 

Cena jednostkowa brutto 
dla jednej osoby na dzień 

(osobodzień) 

Obiad + serwis kawowy    

Serwis kawowy    

 
 
Oświadczam/my, że w wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy na warunkach  
w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
 
Oświadczam/my, że zrealizuję/emy zamówienie w terminie zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia  
 
 Oświadczam/my, iż uważam/my się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 
ofert.  
 
 
 
………………………………….                              …………………………………………………………………………  

Miejscowość, data                                                                   Podpis Przedstawiciela I Przedstawicieli                                   
                                                                                               upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr  3 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 
 
 
 
Składając ofertę na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby Projektu pt. „Młody = zdolny  
i doświadczony” oświadczam/y, że pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, nie istnieją wzajemne powiązania 
kapitałowe lub osobowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu. 
 
 
Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się w szczególności: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub 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.  

 
 
 
 

………………………………..                      …………………………………………………………………………..                     
Miejscowość, data                                            Podpis Przedstawiciela i Przedstawicieli upoważnionego/ych                    

                                  do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 


