
 
 
 
 

 

Kraków, 27.08.2019 r. 

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 02/OKaPI/2019 

 

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia ceny rynkowej usługi cateringowej. 

 

Rozeznanie rynku prowadzone jest w ramach projektu „Odkrywam kompetencje – podejmuję 

inicjatywy” realizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU z siedzibą w Krakowie 

przy ul. Kasprowicza 9a/1 na podstawie Umowy nr POWR.01.04.00-00-0080/18 zawartej z Ministrem 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, 

Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. 

 

Przedmiotem rozeznania rynku jest ustalenie ceny za przygotowanie i dostarczenie cateringu w łącznej 

liczbie 2280 posiłków (19 dni x 120 osób) zgodnie z harmonogramami ustalonymi przez Zamawiającego.  

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

 

1. Jednodaniowego obiadu, na który składa się:  

a. drugie danie (porcja mięsa – min. 200 g na osobę, ziemniaki/ryż/kasza/frytki – min. 200 g na osobę, 

surówki – min. 200 g na osobę lub dania wegetariańskie – o gramaturze tożsamej z daniem 

mięsnym);  

b. napój (co najmniej 200 ml na osobę).  

 

W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania, Wykonawca zapewni posiłki 

wegetariańskie/wegańskie/bezglutenowe lub inne dostosowane do specjalnych potrzeb żywieniowych 

uczestników (o gramaturze tożsamej z daniem mięsnym). 

 

2. Poczęstunku „zimny bufet”, na który składa się:  

a. gorąca kawa (min. 0,25l/osobę), gorąca herbata (min. 0,25l/osobę), woda (min. 0,25l/osobę), 

mleko, cukier, cytryna;  

b. co najmniej trzy rodzaje przekąsek np. kanapki (min. 2 szt./os), przekąski koktajlowe (min. 5 

sztuk/os), drobne słodkie przekąski typu kruche ciastka (min. 5 szt./os) 

 

INNE postanowienia 

1. Przypuszczalna liczba obiadów – 2160 

2. Przypuszczalna liczba poczęstunku - 120 

3. Przypuszczalna liczba osób korzystających z cateringu na każdym z planowanych spotkań ok. 15 

osób.  

4. Czas trwania: III kwartał 2019r. - I kwartał 2021r 

5. O konieczności przygotowania posiłków wegetariańskich/wegańskich/bezglutenowych lub innych 

dostosowanych do specjalnych potrzeb żywieniowych uczestników Wykonawca będzie 

informowany przez Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. 

6. Wykonawca w ramach świadczonego cateringu zapewni: wyposażenie niezbędne do obsługi 

cateringowej (tzn. obrusy, serwis do kawy i herbaty, sztućce, zastawę stołową, szklanki do 

zimnych napoi i inne). Zamawiający nie dopuszcza wyposażenia plastikowego.  



 
 
 
 

 

7. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu 

produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi w tym zakresie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń po posiłku. 

Dostarczone dania i produkty muszą być świeże i ciepłe.  

9. W ramach usługi należy zapewnić obsługę, rozstawienie naczyń oraz dbałość o estetykę miejsca 

podawania wyżywienia. 

10. Miejsce wydawania posiłków: miejsce wskazane przez zamawiającego -  lokalizacje na terenie 

Krakowa. 

11. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane  

z realizacją zamówienia. 

12. Wykonawca zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji kursów 

wskazane przez Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty. 

WARUNKI UDZIAŁU 

1. Posiadanie odpowiednich uprawnień do prowadzenia działalności. 

2. Brak powiązań kapitałowych i osobowych 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: - uczestniczeniu w spółce jako 

wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; - 

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; -

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi  

i niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym rozeznaniem rynku, w tym  

z tytułu poniesionych przez nich kosztów przygotowania oferty lub ewentualnych szkód. 

4. Dodatkowo: Preferowane są oferty od wykonawców spełniających klauzule społeczne: 

Wykonawca ma obowiązek podać w swojej ofercie 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. Spełnienie klauzuli społecznej 

oznacza zaangażowanie na umowę o pracę/ umowę cywilnoprawną minimum 1 osoby 

spełniającej w/w warunki.  

 

SKŁADANIE OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 31.08.2019 r. 

2. Oferty należy składać drogą pocztową na adres:  

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, ul. Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków 



 
 
 
 

 

lub elektronicznie na adres: monika.halicka@plineu.org 

3. Prosimy o składanie ofert na załączonym wzorze 

 

Do rozeznania rynku dołączono:  
Załącznik nr 1  – Wzór oferty złożonej przez Oferenta  
Załącznik nr 2  – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  
Załącznik nr 3  – Klauzula informacyjna 
 

Z poważaniem,  

Monika Halicka – koordynator  projektu                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

I. DANE OFERENTA: 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY: 

2. ADRES/SIEDZIBA FIRMY: 

3. E-MAIL: 

4. TELEFON: 

 

II. OFERTA 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe prowadzone w celu ustalenia ceny rynkowej usługi cateringowej, 

po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Liczba 

posiłków 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5=2*4 6=3*4 

Jednodaniowy obiad   2160   

Poczęstunek „zimny 

bufet” 

  120   

SUMA:   

 

1. 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) Cena uwzględna wszelkie koszty wykonania i dostawy przedmiotu zamówienia; 

d) Przy realizacji zamówienia b ę d ą / n i e   b ę d ą 1 stosowane klauzule społeczne, tzn. przy 
jego realizacji z o s t a n ą / n i e   z o s t a n ą 2 zatrudnione osoby znajdujące się w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy w liczbie ………3. Przy realizacji zamówienia osoby te 
będą zajmowały się ……………………………………………………………..………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………....4 

2. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte  
w wycenie są zgodne z prawdą.  

 

 

 

             

      …………………………………………………….. 

Data, pieczęć i podpis Oferenta 

 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Podaj liczbę lub wpisz nie dotyczy (jeżeli klauzula społeczna nie jest spełniona) 
4  Podaj opis lub wpisz nie dotyczy (jeżeli klauzula społeczna nie jest spełniona) 



 
 
 
 

 

Załącznik nr 2 

 

…………………, dnia ………………  

………………………………………………….  

Dane Wykonawcy  

 

Dotyczy rozeznania rynku w ramach projektu „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  

 

Ja niżej podpisany(a) 

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

 

oświadczam, że jestem/nie jestem* 

powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 

rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegających 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 

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

……………………………………………………..  

podpis Wykonawcy  

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Załącznik nr 3 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady 
stosuje się od 25 maja 2018 r. 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Doradców 

Europejskich PLinEU, zwanych dalej jako „Dane Osobowe”, jest Stowarzyszenie Doradców 
Europejskich PLinEU, ul. Kasprowicza 9, 31- 523 Kraków, tel. 12 411 05 24 , reprezentowane przez 
Zarząd Stowarzyszenia  (zwanego dalej jako „Administrator”). Administrator przetwarza Dane 
Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie 
udzielonej zgody. 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego. 

3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych w zakresie 
działania Stowarzyszenia PLinEU a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 
skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych w Stowarzyszeniu PLinEU za pomocą adresu 
elektronicznego: agnieszka.dudka@plineu.org  lub iod@miir.gov.pl , listownie na adres Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa lub kontakt osobisty w siedzibie 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: 

 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu Doradców Europejskich PLinEU 
związanych z zatrudnianiem pracowników i nawiązywaniem współpracy z osobami fizycznymi na 
podstawie umów cywilno - prawnych, 

 realizacji procesu zatrudnienia w Stowarzyszeniu 

 przeprowadzenia rozeznania rynku i ustalenia ceny rynkowej usługi cateringowej w ramach 

projektu  “Odkrywam kompetencje-podejmuję inicjatywy”  w oparciu o umowę o 

dofinansowanie projektu nr POWR: 01.04.00-00-0080/18  

 w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na  podstawie 
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2 odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych mogą być: 

 upoważnieni pracownicy Administratora i członkowie Zarządu; 

 podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa w 
szczególności: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, etc.; 

 podmioty finansujące działania realizowane przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich 
PLinEU, w stosunku do których Administrator ma obowiązek sprawozdawczo – rozliczeniowy 

 udostępniane podmiotom zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POWR: 01.04.00-00-

0080/18 oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

6. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 
ust. 4, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. 

7. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu następujące 
uprawnienia: 

 prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania; 

mailto:agnieszka.dudka@plineu.org
mailto:iod@miir.gov.pl


 
 
 
 

 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 
RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem przepisu art. 17 ust. 3 RODO 
(„prawo do bycia zapomnianym”); 

 prawo do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO; 

 prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie 
Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Pani/Pana 
danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez 
Pana/ Panią z prawa do wycofania zgody; 

 prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana Danych 
Osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z Pani/ Pana 
szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO; 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody 
(art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie Danych Osobowych 
odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana Danych 
Osobowych ma charakter dobrowolny. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

11. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych 
przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować na poniższe dane 

kontaktowe: 

Dane kontaktowe administratora danych w Stowarzyszeniu: 

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, ul. Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków, 

agnieszka.dudka@plineu.irg 

 

 

 

 

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

Podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą informacyjną 

 


