
                                      
 

Zwoleń, dnia 08 marca 2019 r. 

Zapytanie o cenę 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na 

wykonanie usługi cateringowej na potrzeby realizacji projektu współpracy pod nazwą „Multimedialne 

Centrum Edukacji Lokalnej –Multi CEL” współfinansowanego ze środków UE w ramach 

poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 

w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie 

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 

 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Dostarczanie pełnego wyżywienia tj. serwisu kawowego i drobnego poczęstunku oraz obiadów dla 

uczestników szkolenia „Język angielski w biznesie – Business English”: 

-liczba uczestników–30;  

-liczba dni szkolenia –7;  

2. Dostarczanie pełnego wyżywienia tj. serwisu kawowego i drobnego poczęstunku oraz obiadów dla 

uczestników kursu z zakresu księgowości: 

-liczba uczestników–10;  

-liczba dni szkolenia –15;  

3. Dostarczanie pełnego wyżywienia tj. serwisu kawowego i drobnego poczęstunku oraz obiadów dla 

uczestników zajęć z doradztwa zawodowego: 

-liczba uczestników–30;  

-liczba dni szkolenia –1;  

4. Dostarczanie pełnego wyżywienia tj. serwisu kawowego i drobnego poczęstunku oraz obiadów dla 

uczestników kursu ECDL Start -kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu ECDL: 

-liczba uczestników–15;  

-liczba dni szkolenia - 8;  

5. Dostarczanie pełnego wyżywienia tj. serwisu kawowego i drobnego poczęstunku oraz obiadów dla 

uczestników stacjonarnego kursu z zakresu obsługi komputera: 

- liczba uczestników – 15; 

- liczba dni szkolenia – 4; 

Łącznie – 570 posiłków. 



                                      
 
6. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 01.04.2019 – 30.08.2019 zgodnie z harmonogramem 

realizacji projektu. 

7. Szczegółowy harmonogram realizacji usługi –do uzgodnienia z wybranym Oferentem.  

8. Miejsca realizacji usługi zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

 

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferent powinien przygotować ofertę w języku polskim. Oferta musi zawierać:  

1. Pełną nazwę oferenta,  

2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,  

3. Cenę oferty przedstawionej, jako cena brutto za jedną osobę na jeden dzień szkolenia (tj. 

liczba osób x cena jednostkowa na osobę), cena brutto zawiera podatek VAT, który powinien 

być obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ofercie należy podać stawkę podatku 

VAT,  

4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie 

prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami 

imiennymi.  

5. Oferta powinna zawierać propozycje menu:  

 Ciepły posiłek (II danie) dla wszystkich uczestników szkolenia oraz wykładowców 

dostarczany na godzinę wskazaną przez Zamawiającego.  

 Serwis kawowy (dostarczenie termosów z wrzątkiem, kawy rozpuszczalnej i herbaty 

expressowej do samodzielnego zalewania przez uczestników szkolenia), woda mineralna 

gazowana i niegazowana, ciastka.  

 Zamówienie obejmuje również przygotowanie stołów, naczynia.  

 Wykonawca zobowiązuje się do zabrania swoich rzeczy każdorazowo w dniu świadczenia 

usługi zaraz po jej zakończeniu.  

 Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.  

 Przygotowane posiłki Zleceniobiorca podawać będzie na własnych naczyniach 

(niedopuszczalne jest stosowanie naczyń jednorazowych: styropianowych, tekturowych  

i plastikowych).  

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty cenowe należy przesyłać w terminie do 21 marca 2019 r. mailem na adres 

stowarzyszeniedir@o2.pl lub dostarczyć osobiście na adres Stowarzyszenie „Dziedzictwo  

i Rozwój” ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń bądź  przesłać pocztą na ww. adres  

2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania.  

3. Do oferty należy załączyć wszystkie załączniki do niniejszego zapytania.  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  



                                      
 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje 

Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” do złożenia zamówienia. 

 

IV. DODATKOWE INFORMACJE   

Dodatkowych informacji udzielają pracownice biura pod numerem telefonu 48 676 20 29                                 

oraz adresem email: stowarzyszeniedir@tlen.pl     

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” 

do złożenia zamówienia.                     

 Informuję, że w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną:                                                                              

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Dziedzictwo  i Rozwój”  

z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, zwany dalej Administratorem; 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,                                                      

 2) Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu 48 676 20 29 lub pod adresem 

email stowarzyszeniedir@o2.pl adres pocztowy: Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska 

Polskiego 78, 26-700 Zwoleń,                                                                               

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania umowy cywilno - prawnej na 

postawie rozeznania rynku i nie będą udostępniane innym odbiorcom,                                                                  

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa - Ustawa z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,                                                                                                                                             

 5) Podanie danych jest niezbędne do rozeznania rynku w celu zawarcia umowy, w przypadku 

niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,                                                                                             

6) Posiada Pani/Pan prawo do:    

                                                                                                                              

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,                                                                                                        

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

- przenoszenia danych,    

- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,   

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,                                                                                                     

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu,                                                                                                                                                                         

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości projektu  

i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych.  

 



                                      
 

Załącznik nr 1 

…………………, dnia ……………… 

Nazwa i adres składającego ofertę 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”  

Ul. Wojska Polskiego 78  

26-700 Zwoleń 

Oferta cenowa 

W odpowiedzi na zapytanie o cenę na wykonanie usługi cateringowej z dnia 08 marca 2019 roku 

proponuję: 

 

Lp. Przedmiot usługi Ilość [szt.] 

Cena 

jednostkowa 

brutto [zł] 

Wartość brutto 

[zł] 

1 Dostarczanie pełnego 

wyżywienia tj. serwisu 

kawowego i drobnego 

poczęstunku oraz obiadów dla 

uczestników szkolenia „Język 

angielski w biznesie – Business 

English”: 

210 

  

2 Dostarczanie pełnego 

wyżywienia tj. serwisu 

kawowego i drobnego 

poczęstunku oraz obiadów dla 

uczestników kursu z zakresu 

księgowości 

150 

  

3 Dostarczanie pełnego 

wyżywienia tj. serwisu 

kawowego i drobnego 

poczęstunku oraz obiadów dla 

uczestników zajęć z doradztwa 

zawodowego 

30 

  

4 Dostarczanie pełnego 

wyżywienia tj. serwisu 

kawowego i drobnego 

poczęstunku oraz obiadów dla 

uczestników kursu ECDL Start -

kurs przygotowujący do 

uzyskania certyfikatu ECDL 

120 

  

5 Dostarczanie pełnego 

wyżywienia tj. serwisu 

kawowego i drobnego 

60 

  



                                      
 

poczęstunku oraz obiadów dla 

uczestników stacjonarnego kursu 

z zakresu obsługi komputera 

 Razem 570   

 

 

................................ dn. ............................                                        ........................................................ 

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych 

 

Proszę wstawić znak X w odpowiedniej rubryce. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych związanych  

z realizacją niniejszej operacji, przez administratora danych Stowarzyszenie "Dziedzictwo i 

Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń,  

w celu związanym z podpisaniem umowy cywilno - prawnej na postawie rozeznania rynku, 

zgodnie z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań  

w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 

26-700 Zwoleń w celu otrzymania informacji na temat przyszłych zapytań o cenę, zgodnie  

z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań  

w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  

i prawie ich poprawiania i usuwania. 

 

……………………………………… 

(Data i podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

 

 

 



                                      
 
 

Załącznik nr 2 

do Zapytania ofertowego z dnia 08 marca 2019 r. 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie o cenę  na wykonanie usługi cateringowej 

na potrzeby realizacji projektu współpracy pod nazwą „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej –

Multi CEL” w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy  

z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, oferent 

oświadcza, iż nie jest powiązany z 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 

osobowo lub kapitałowo. 

 

……………………………………………… 

               Podpis składającego ofertę 

 


