Jaworzno, 07.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16
dotyczące wyboru Wykonawcy, który zapewnieni catering dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach
projektu „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez
zatrudnienia.
I.

ZAMAWIAJĄCY
Centrum Szkoleniowo - Doradcze STANISŁAW BEDNARZ
ul. Bystra 547,
34-235 Bystra Podhalańska

II.
1.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu Zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 18.08.2017r. do
godziny 12.00 w formie:
 pisemnej (osobiście lub listownie) na adres biura projektu:
Centrum Szkoleniowo - Doradcze STANISŁAW BEDNARZ
ul. Darwina 17,
43-603 Jaworzno
z dopiskiem: Projekt: „Nowy start!” Nie otwierać do 18.08.2017 r., do godz. 12.00


2.
3.
4.

III.

mailowo w formie zeskanowanych (podpisanych) dokumentów na adres:
nowystart@letowskiconsulting.pl - w tytule wiadomości proszę wpisać: Odpowiedź na zapytanie
ofertowe nr 2/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 „Nowy start” Nie otwierać do 18.08.2017 r., do godz.
12.00
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania oferty ma data i godzina jej wpływu do
Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
Emilia Rejman
telefon: 518 - 178 - 151 ;
e-mail: nowystart@letowskiconsulting.pl
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
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.
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IV.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków,
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków,
55320000-9 Usługi podawania posiłków.

V.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach
projektu „Nowy start!”.

2.

Catering będzie zapewniony każdemu uczestnikowi w każdym dniu trwania zajęć.

3.

Wykonawca zapewni przygotowanie wyżywienia, dowóz pod wskazany adres na ustaloną godzinę,
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.

4.

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

5.

W toku realizacji usługi należy uwzględnić różnorodność zawartości posiłku ciepłego, w tym na prośbę
Zamawiającego również posiłki wegetariańskie, wegańskie i bezglutenowe.

6.

Catering (obiad oraz serwis kawowy) obejmował będzie:
- danie obiadowe (drugie danie): powinno składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia
zwierzęcego - mięso, ryby, drób - porcja min. 100 g, produktów bogatych w węglowodany złożone – np.
ziemniaki, kasza - porcja min. 200 g, lub danie typu łazanki, kluski, pierogi - porcja min. 300 g, oraz
dodatek warzywny - surówki, warzywa gotowane - porcja min. 100 g oraz sok - min. 0,5 l/osobę;
-

7.

8.

serwis kawowy: kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki
lub kruche ciastka lub owoce woda oraz soki - min. 0,5 l/osobę.

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 1 l. do podawania soków owocowych.

W związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do:
-

wykorzystania obrusów w jednym kolorze,

-

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. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.),

-

dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w
odniesieniu do użytych składników,

-

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,
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-

zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi
żywności.

Planowana liczba osobodni w ramach usługi cateringowej podczas szkoleń: średnio 19 dni x 128 osób = 2432
osobodni.
Podane powyżej liczby osobodni świadczenia usługi są liczbami planowanymi i mogą ulec zmianie, gdyż
uzależnione są 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.
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 usług.
VI.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od sierpnia 2017r. do grudnia 2018r.

2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji zamówienia.

3.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na obszarze województwa śląskiego, w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego.

4.

Przed rozpoczęciem poszczególnych kursów Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o:
-

długości trwania zajęć w poszczególnych dniach;

-

zapotrzebowaniu w zakresie ilości wyżywienia.

5.

Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń zostanie udostępniony wyłonionemu Wykonawcy.

6.

Podane powyżej liczby osobodni świadczenia usługi są liczbami planowanymi i mogą ulec zmianie, gdyż
uzależnione są od intensyfikacji zajęć i długości ich trwania.

VII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY

1.

Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.

Oferta musi zawierać:

VIII.

a)

cenę jednostkową (brutto) za dostarczenie posiłku dla jednej osoby obejmującego elementy
wskazane w pkt. V oraz cenę łączną. Podana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia,

b)

oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

c)

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,

d)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli oferta zostaje podpisana, przez osobę,
której upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
o następujące kryterium/kryteria:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

1.

Cena - 80 % (80 pkt).
Maksymalną ilość punktów w ramach niniejszego kryterium (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta
według wzoru:
Najniższa cena oferty
Liczba punktów = --------------------------------------- x 80
Cena badanej oferty
Maksymalna liczba punktów: 80.
Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

2.

Elastyczność - 20% (20 pkt).
Kryterium „Elastyczność”. Ocenie podlegać będzie zaproponowana liczba dni w której dopuszczalna jest
zmiana terminu dostawy cateringu – wykazana na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego - Formularz ofertowy. Im mniejsza liczba dni przed szkoleniem, w której dopuszczalna jest
zmiana terminu dostawy cateringu, tym większa liczba punktów.
Punkty za elastyczność będą wyliczane wg wzoru:
Najmniejsza liczba dni na odwołanie dostarczenia cateringu spośród
złożonych ofert
Liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 20
Liczba dni na odwołanie dostarczenia cateringu zaoferowana
w badanej ofercie
Maksymalna liczba punktów: 20
Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dokona oceny ofert i wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwięcej
punków po zsumowaniu punktacji z w/w kryteriów.

IX.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY, TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY:

1.

Po zakończeniu procedury wyboru Zamawiający prześle informację o wyniku postępowania do każdego
podmiotu, który złożył ofertę oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej.

2.

Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana
e-mailowo lub telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

3.

Zamawiający w toku badania i oceny ofert żądać może od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych w ofercie.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, prawo zmiany
warunków lub do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności
w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert przekraczających wysokości
środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

5.

Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.

6.

Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym.

7.

Z Oferentem/oferentami, którego/których oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu
i na warunkach określonych przez Zamawiającego.
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8.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości
środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

9.

W przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego zgodnie z zawartą umową
Zamawiający przewiduje karę umowną proporcjonalną do wysokości niezrealizowanego zamówienia.

10. Za każde naruszenie ustalonego harmonogramu Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości
wynagrodzenia, które przysługiwałoby Wykonawcy, który realizowałby zamówienie zgodnie
z harmonogramem w danym dniu.
11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 20% wysokości zamówienia za każdy dzień w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz
bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań
Zamawiającego zgłaszanych podczas spotkań z uczestnikami projektu dotyczących indywidualnych potrzeb
uczestników, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, a także jakichkolwiek
nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.
12. Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego jest możliwe w sytuacji, gdy
Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia niezgodnie z umową.
13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 30% wysokości zamówienia w przypadku odstąpienie
Wykonawcy od realizacji umowy lub jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez
Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, realizacji zamówienia niezgodnie z przedmiotem niniejszego
zapytania ofertowego, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych
wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na
uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
X.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, INFORMACJE O WYKLUCZENIU

1.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.

2.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy posiadają potencjał do realizacji zamówienia
w okresie wskazanym w pkt. VI niniejszego zapytania.

3.

W postępowaniu nie mogą brać udział 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.
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W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 2
niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty, które nie złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę.
4.

W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty, które nie spełnią klauzul społecznych (klauzula
zatrudnieniowa, określona w ust. 4, art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych). W celu spełnienia w/w
klauzuli oferent oświadcza, iż do realizacji zamówienia, przez cały okres trwania umowy, będzie zatrudniać
minimum jedną osobę z co najmniej jednej z poniższych grup:
 osobę z niepełnosprawnościami posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół do
spraw orzekania o niepełnosprawności,
 osobę bezrobotną skierowaną z Urzędu Pracy,
 osobę, o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 nr 122 ppoz. 1143 z późn.
zm.).
Na etapie wyboru oferty kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Oferenta. Na etapie
podpisania umowy Oferent musi przedstawić wiarygodne dokumenty potwierdzające spełnienie
przedmiotowego kryterium. Na etapie realizacji umowy wykonawca musi składać łącznie z fakturą za
wykonaną usługę, dokumenty potwierdzające, że dana osoba była zaangażowana w realizację zamówienia.
W przypadku niezłożenia przez wykonawcę, łącznie z fakturą dokumentów potwierdzających spełnienie tego
kryterium, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Wykonawcą bez wypowiedzenia oraz
nałożenie kary na Wykonawcę zlecenia w wysokości 100% jego wartości.
Wymagany czas zatrudnienia: okres realizacji przedmiotu zamówienia.
Forma zatrudnienia ww. osób: umowa o pracę/umowa cywilno-prawna.

XI.

INFORMACJE DODATKOWE
1.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655).

2.

Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie sztywno skalkulowane kwoty na niniejszą ofertę.
Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z wybranym zgodnie z procedurami określonymi
w zapytaniu ofertowym Wykonawcą lub odstąpić od podpisania umowy.

3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

5.

Do oferty należy załączyć aktualny (tj. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej w ramach usługi zapewnienia wyżywienia dla
uczestników szkoleń
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Załącznik 1
do Zapytania ofertowego
2/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16
FORMULARZ OFERTOWY
……….…………………………..
/miejscowość i data/
……………………………………
……………………………………
/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/
OFERTA
Do:

Centrum Szkoleniowo - Doradcze STANISŁAW BEDNARZ
ul. Bystra 547,
34-235 Bystra Podhalańska

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 z dnia 7.08.2017 r. dotyczące realizacji
usługi zapewnienia cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Nowy start!” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących
pracy i pozostających bez zatrudnienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu:
1.

oświadczam, iż oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę:

Rodzaj usługi

Liczba posiłków

1

2

Catering dla uczestników szkoleń
zawodowych

2 432

Cena jednostkowa

Wartość łączna oferty

(brutto)

(2 x 3)

3

4

2.

Oświadczam, iż posiadam potencjał do realizacji
w pkt VI niniejszego zapytania, tj. do końca grudnia 2018 r.

3.

Oferuję możliwość odwołania dostarczenia cateringu na ………………… dni przed rozpoczęciem szkolenia.

4.

Oświadczam, iż znana mi jest treść Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte.

5.

Oświadczam, iż cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.

6.

W przypadku przyznania zamówienia,
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem
w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych
danych i ich upublicznienia w protokole wyboru).

zobowiązuję

zamówienia

się

do

w

zawarcia

okresie

umowy
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wskazanym

w

miejscu

Dane Oferenta do kontaktu:
Imię i nazwisko (nazwa)..….….…...............................................................................
Adres ..….….….........................................................................................................
Tel./fax.….…...........................................................................................................
e-mail:..................................................................................................................

Podpis Oferenta: ……………....……………………..
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Załącznik 2
do Zapytania ofertowego
2/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16
……….…………………………..
/miejscowość i data/
……………………………………
……………………………………
/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/

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. Centrum Szkoleniowo - Doradcze
STANISŁAW BEDNARZ, ul. Bystra 547, 34-235 Bystra Podhalańska
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.

……………….…………., dnia ……………..

………………………………….……………………….
(Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik 3
do Zapytania ofertowego
2/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16
……….…………………………..
/miejscowość i data/
……………………………………
……………………………………
/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KLAUZULI SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUGI ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA
UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ
Oświadczam, że:
do realizacji zamówienia, w zakresie zapewnienia wyżywienia na szkolenia zawodowe przez cały okres trwania
umowy, będzie zatrudniać minimum jedną osobę z co najmniej jednej z poniższych grup:
 osobę z niepełnosprawnościami posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół do
spraw orzekania o niepełnosprawności,
 osobę bezrobotną skierowaną z Urzędu Pracy,
 osobę, o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 nr 122 ppoz. 1143 z późn.
zm.).
Wymagany czas zatrudnienia: co najmniej okres realizacji zamówienia
Forma zatrudnienia: umowa o pracę/umowa cywilno-prawna
……….……………………………………………
Data i podpis Oferenta
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