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 Rozeznanie rynku
dot. projektu „Akademia kompetencji zawodowych” 

Zamawiający Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński 
ul. Kasztanowa 51
64-930 Dolaszewo 
tel. + 48 533 776 705
e-mail: biuro@perzynski.eu
NIP: 7641677220 REGON: 570282362

Osoba 
odpowiedzialna 

Maciej Perzyński tel. +48 533 776 705 , email: biuro@perzynski.eu

Przedmiot zapytania Usługi cateringowe dla uczestników warsztatów/szkoleń prowadzonych dla uczestników 
projektu Akademia Kompetencji Zawodowych.

Nazwa  i  kod
określone  we
Wspólnym  Słowniku
Zamówień:

Nazwa i kod CPV 
Usługi podawania posiłków – 55320000-9.
Usługi podawania napojów – 55400000-4.

Tryb udzielenia 
zamówienia 

Zamówienie  poniżej  50 tys.  PLN netto  udzielone  jest  zgodnie  z  Wytycznymi  w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. 
Rozeznanie  wysłane  jest  do  trzech  potencjalnych  oferentów,  dostępne  w  siedzibie
Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.perzynski.eu. 

Szczegóły zapytania Przedmiotem  rozeznania  rynku  jest  usługa  dot.  świadczenia  usług  cateringowych  dla
uczestników  warsztatów/szkoleń  prowadzonych  dla  uczestników  projektu  Akademia
Kompetencji  Zawodowych.  nr  RPWP.06.02.00-30-0055/15 realizowanego  w  ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
6  Rynek  pracy,  Działanie  6.2  Aktywizacja  zawodowa,  współfinansowanego  w  ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Termin realizacji zamówienia: 
Od 30.01.2017 r. do 31.03.2018 r. 
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. 

Liczba posiłków: 
W terminie realizacji zamówienia planuje się wydanie 1574 posiłków. 
Zamawiający  zastrzega,  iż  liczba  posiłków  może  ulec  zmianie,  a  Zamawiający  będzie
dokonywał płatności jedynie za faktycznie zamówione przez Zamawiającego i prawidłowo
zrealizowane przez Wykonawcę  usługi cateringowe, każdorazowo po ich wykonaniu przez
wybranego wykonawcę, na podstawie faktury VAT/rachunku. 
Minimalna liczba osób (grupa), dla których świadczona będzie usługa cateringowa: 7
osób. 
Miejsce  świadczenia  cateringu: Piła,  każdorazowo  miejsce  wskazane  przez
Zamawiającego. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Realizację usług cateringowych dla uczestników projektu będzie odbywała się przy 
uwzględnieniu następujących założeń: 

1. Wybrany Wykonawca w ramach realizacji usługi cateringowej będzie każdorazowo 
zobowiązany do: 
a) przygotowania, dostarczenia oraz serwowania posiłku głównego (dalej jako: „Posiłek”),   
b) Posiłek będzie każdorazowo składał się z co najmniej: 
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- jednodaniowego obiadu o łącznej gramaturze nie mniejszej niż 500 g,
przy czym w przypadku jednodaniowego obiadu będzie on składał się z jednej sztuki 
mięsa (drób / wieprzowina/ wołowina/ cielęcina/ jagnięcina/ baranina/ dziczyzna), 
dodatków (ziemniaki/ frytki/ ryż) oraz surówki (proporcja gramatury odpowiednio: 150
g – 200 g – 150 g) lub innego dania o wskazanej powyżej gramaturze (np. pierogi, 
gołąbki);
- zupy o litrażu nie mniejszym niż 350 ml,
- napoju o litrażu nie mniejszym niż 250 ml,

c) dostarczenia naczyń i sztućców  (m.in. talerze, kubki, mieszadełka) oraz pozostałych 
elementów niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi cateringowej (m. in. serwetki, 
obrusy, patery itp.);
d) uprzątnięcia miejsca, w którym będzie odbywać się świadczenie usługi cateringowej, po 
jego zakończeniu.

2. Wybrany Wykonawca w ramach realizacji  usług cateringowych będzie zobowiązany do
dostarczenia Posiłków:
a) w terminach przypadających w okresie od 30.01.2017 r. do 31.03.2018 r., 
b) do miejsc każdorazowo wskazanych  przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie
Piły, 
c) w godzinach określonych przez Zamawiającego.

3.  Zamawiający  będzie  wskazywał  wybranemu  wykonawcy  liczbę  posiłków,  do  których
dostarczenia będzie zobowiązany wybrany Wykonawca w danym dniu.

4. Zamawiający zastrzega, iż Zamawiający może wskazać więcej niż jedno miejsca, do 
którego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć posiłku w ciągu tego samego dnia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja dot. 
wyceny 

Oferta  powinna  zawierać  cenę   brutto  za  przygotowanie,  dostarczenie  i  serwowanie  1
(słownie:  jednego)  Posiłku  (przy  uwzględnieniu  założeń,  o  których  mowa w szczegółach
zapytania).
Wymagane dokumenty: 
- Formularz ofertowy (załącznik nr 1).

Dostarczenie wyceny Wycenę należy przesłać na adres e-mail:  biuro@perzynski.eu lub dostarczyć do siedziby
Zamawiającego osobiście, pocztą.

Miejsce 
opublikowania 
zapytania ofertowego

Strona internetowa zamawiającego: www.perzynski.eu
Siedziba Zamawiającego ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo.

Termin dostarczenia 
wyceny 

27.01.2017 r., godz. 10.00.

Czynniki, które będą 
decydowały o 
wyborze oferty 

- cena – 100 %

Dodatkowe 
informacje

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem(-am) się z przedmiotem zamówienia, opisanym w Rozeznaniu rynku, i

spełniam warunki w nim określone oraz nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 
2. Posiadam wystarczającą wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu

objętego usługą, uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. Zapoznałem(-am) się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję
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się,  w  przypadku  wyboru  mojej  oferty,  do  zawarcia  umowy  na  określonych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Deklaruję  gotowość  do  realizacji  wskazanych  zadań  w  terminach  i  godzinach
uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. 

5. Zobowiązuję się wykonywać przedmiot zamówienia osobiście i nie powierzać ich do
wykonania osobom trzecim. 

1. Administratorem  moich  danych  osobowych  jest  w  odniesieniu  do  zbioru
Wnioskodawcy  WRPO  2007-2013  i  2014-2020  –  Marszałek  Województwa
Wielkopolskiego  mający  siedzibę  przy  al.  Niepodległości  34,  61-714  Poznań.
Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający
realizację  programów operacyjnych  -  Minister  Rozwoju,  mający siedzibę  przy  Pl.
Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt
2  lub art.  27 ust.  2  pkt  2  ustawy z dnia  29 sierpnia  1997 r.  o  ochronie  danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji
Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2014-2020  na
podstawie: 
1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020: 
a) rozporządzenia 1303/2013;  
b) rozporządzenia 1304/2013;  
c) ustawy wdrożeniowej.
2)  w  odniesieniu  do  zbioru  Centralny  system  teleinformatyczny  wspierający
realizację programów operacyjnych:   
a) rozporządzenia 1303/2013;  
b) rozporządzenia 1304/2013;  
c) ustawy wdrożeniowej; 
d) rozporządzenia  wykonawczego Komisji  (UE) nr 1011/2014 z dnia  22 września
2014  r.  ustanawiającego  szczegółowe  przepisy  wykonawcze  do  rozporządzenia
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1303/2013  w  odniesieniu  do  wzorów
służących  do  przekazywania  Komisji  określonych  informacji  oraz  szczegółowe
przepisy  dotyczące  wymiany  informacji  między  Beneficjentami  a  instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z
30.09.2014, str.1).  

3. Moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  realizacji  Projektu
RPWP.06.02.00-30-0055/15,  w  szczególności  potwierdzenia  kwalifikowalności
wydatków,  ewaluacji,  kontroli,  audytu  w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej –
Wojewódzkiemu  Urzędowi  Marszałkowskiemu  w  Poznaniu,  Beneficjentowi
realizującemu Projekt  - Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński, ul. Kasztanowa 51,
64-930 Dolaszewo. oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w
realizacji  Projektu  -  Moje  dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej Beneficjenta.
Moje  dane  osobowe  mogą  zostać  również  powierzone  specjalistycznym  firmom,
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w
ramach WRPO 2014+.  

5. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.  
6. Podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest

równoznaczna z brakiem możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach
Projektu.  

7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Załączniki 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) . 
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