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Projekt „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na 

podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0016/19-00 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, na 

podstawie Umowy z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, 

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.  

                                                                                           

Tarnobrzeg, dnia 10.07.2020 r.  

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

w ramach procedury rozeznania rynku 

 

I. Zamawiający:  
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. M. Dąbrowskiej 15  

39-400 Tarnobrzeg, 

Tel. 15 822 00 22 

Fax 15 822 00 22 

e-mail: tarr@tarr.pl; 

www.tarr.pl 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, dostarczenia i podawania posiłków 

(usługa cateringowa) dla 15 uczestników szkolenia w ramach projektu pt. „Od pomysłu do 

sukcesu z własną firmą”  realizowanego przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 

na podstawie Umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, 

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2) Szkolenie przeprowadzone będzie dla 15 uczestników. Usługa cateringowa dla 1 grup (15 osób x 5 

dni) w miejscowości Rzeszów. 

3) Szkolenie będzie odbywać się na terenie woj. podkarpackiego w Rzeszów. 

4) Szkolenie będzie odbywać się w dni robocze w wymiarze 6 godzin lekcyjnych dziennie. Szkolenia 

będą odbywały się w dni robocze w godz. od 09:00 do 15:00 z uwzględnieniem przerw. 

Harmonogram szkolenia ustala Zamawiający. 

5) Zamawiający przewiduje realizację szkoleń w miesiącu lipiec/sierpień 2020 r – (30.07; 31.07;03-

05.08.2020 r.). 
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia planowanego terminu rozpoczęcia 

i zakończenia szkoleń, jednak zakłada się, iż szkolenia zakończą się nie później 05.08.2020 r. 

7) W trakcie szkoleń każdego dnia zaplanowany jest serwis kawowy i posiłek obiadowy. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dla każdego uczestnika szkoleń, we wszystkie dni, 

następującego cateringu:  

a) Jeden gorący posiłek w postaci pierwszego i drugiego dania. Pierwsze danie musi 

obejmować zupę bogatą w wartości odżywcze. Drugie danie musi obejmować: mięso 

lub rybę, ziemniaki, surówkę lub sałatkę  lub posiłek jarski. Posiłek powinien być inny 

każdego dnia. Posiłek powinien być podany na talerzach szklanych lub w opakowaniu 

jednorazowym z kompletem sztućców i serwetkami.  

mailto:tarr@tarr.pl
http://www.gim4.mielec.pl/
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b) Poczęstunek podczas serwisu kawowego obejmujący: kawę (rozpuszczalną i parzoną), 

herbatę, ciastka, ciasto, soki, wodę mineralną, cukier, śmietanka do kawy. Poczęstunek 

powinien być podany  w formie stołu szwedzkiego z zapewnieniem filiżanek, talerzyków, 

szklanek, łyżeczek, termosów gorącą wodą / ekspresu oraz serwetek jednorazowych w czasie 

trwania szkolenia.  

9) Kod CPV:  

Usługi przygotowania posiłków – 55321000-6 

Usługi dostarczania posiłków – 55520000-1 

Usługi podawania posiłków – 55320000-9 

10) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

11) Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie 

z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia, w szczególności zobowiązany 

jest do przestrzegania wymagań określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U.2015.594 j.t.). 

12) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo 

lub kapitałowo 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:  

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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

III. Nadzór  

1) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli nad realizacją usługi.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się 

problemach w realizacji usługi. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu 

świadczenia usługi.  

 

IV. Kryteria wyboru ofert 

 

Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów: 

1) Kryterium „Cena” (C) – waga 90% 

                                         Najniższa cena oferty 

Ilość punktów = --------------------------------------------------------- x 90 = liczba punktów 

                                          Cena oferty badanej 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.  

 

a) W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty realizacji zamówienia, w szczególności: 

transport oraz przygotowanie i podanie posiłków. 

b) Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę należy podawać w złotych (PLN), 

z dokładnością do jednego grosza. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej 

słownie, Zamawiający przyjmie za właściwą cenę podaną słownie. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

powiększonej o obowiązujący podatek VAT (sposób obliczenia ceny). 
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d) Oferta z najniższą ceną otrzyma 90 punktów.  

 

* Cena oznacza uśrednioną cenę za serwis kawowy i posiłek obiadowy 

 

2) Kryterium Aspekt społeczny (A) – waga 10% -  dodatkowe punkty dla podmiotów ekonomii 

społecznej. 

W związku ze zobowiązaniem Zamawiającego do stosowania klauzul/aspektów społecznych  

w Zamówieniach Publicznych, podmiotom ekonomii społecznej wymienionym w Szczegółowym 

Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020
1
 ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przyznane zostanie 

dodatkowe 10 punktów. Brak spełniania powyższego kryterium 0 pkt. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny uzyska największą sumaryczną 

liczbę punktów – Wynik punktowy (Wp), obliczoną wg poniższego wzoru: 

WP = C + A 

gdzie: 

WP -   wynik punktowy 

C - liczba punktów w kryterium cena, wyliczona według powyższego wzoru. 

A         - liczba punktów przyznanych w kryterium aspekt społeczny, przyznana według 

zasad określonych w pkt. 2.  

Maksymalna liczba punktów za w/w kryteria wynosi 100 punktów. 

 

W przypadku, gdy najwyżej ocenione oferty otrzymają taką samą liczbę punktów, Zamawiający jest 

uprawniony do wybrania najkorzystniejszej oferty w drodze ustnych negocjacji z Wykonawcami, 

którzy złożyli te oferty. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty 

bez podania przyczyny.  

 

V. Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty  
1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej. 

Kompletna oferta musi zawierać:  

a) Formularz oferty (załącznik nr 1); 

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych (załącznik nr 2); 

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień 

i dokumentów dotyczących treści złożonych dokumentów. 

                                                           
Podmiot ekonomii społecznej (PES):  

a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1205);  

b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym: 

 i) CIS i KIS;  

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172);  

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688); d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie  

tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - 

Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.);  

e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 

2212, z późn. zm.);  

f) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
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3) Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej na adres e-mail: s.pawlos@tarr.pl, 

lub osobiście bądź pocztą (w zamkniętej opisanej kopercie) na adres: Tarnobrzeska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg (sekretariat). 

4) Oferta powinna zostać złożona do 15.07.2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu 

do TARR S.A.).  

5) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona 

bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Oferta przesłana pocztą elektroniczną 

po upływie terminu na składanie ofert zostanie usunięta bez jej otwierania. 

6) Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie 

ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składania ofert i złożyć ponownie zmienioną 

ofertę.  

 

 

VI. Warunki płatności  
Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia przedłożenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  

 

VII. Załączniki:  
1) Formularz oferty 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych 
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Załącznik nr 1  

 

……………………, dnia ………………… r. 

                                          miejscowość 

Oferent: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. M. Dąbrowskiej 15 

39-400 Tarnobrzeg 

 

Formularz Oferty 
Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 10.07.2020 r. dotyczące usługi 

cateringowej dla 15 uczestników szkolenia w ramach projektu pt. „Od pomysłu do sukcesu z własną 

firmą”  realizowanego przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie 

Umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny 

Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, informuję, że: 

 

Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu i zakresu 

przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

Usługa cateringowa dla 1 grup x 15 osób x 5 dni w miejscowości Rzeszów, w tym: 

 

a. wyżywienie w postaci ciepłego dania obiadowego dla Uczestników/czek projektu 

w każdym dniu szkolenia  

oferuję wykonanie niniejszego zamówienia za cenę: 

jednostkową: ……..……………..………..…… zł brutto za 1 posiłek obiadowy (dwa dania 

obiadowe)/osobę. 

Słownie:………………………………………………………………….. zł  brutto 

Łączna cena: ……………………………………………. zł brutto za 75 sztuk dań obiadowych 

(15 osób x 1 obiad x 5 dni). 

Słownie:…………………………………………………………………… zł  brutto 

 

b. wyżywienie w postaci serwisu kawowego dla uczestników/czek projektu w każdym dniu 

szkolenia  

oferuję wykonanie niniejszego zamówienia za cenę: 

jednostkową: ……..……………..………..…… zł za 1 serwis kawowy/osobę. 

Słownie:………………………………………………………………….. zł  brutto 

Łączna cena: ……………………………………………. zł brutto za 75 sztuk serwisów 

kawowych (15 osób x 5 dni). 

Słownie:…………………………………………………………………… zł  brutto 
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c. dodatkowe kryterium Aspekt społeczny (A) 
 

Aspekt społeczny 

Wykonawca stanowi osobowość prawną będącą*: 

 Podmiotem Ekonomii Społecznej, 

 inną, 

jaką………………………………………………………… 

*zaznaczyć właściwe 

 

 

1) Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2) Oświadczam, iż akceptuję warunki zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty i zobowiązuję 

się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach. 

3) Oświadczam, że dysponuję odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4) Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią zaproszenia do złożenia oferty oraz przyjmuję 

bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści. 

5) Zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia i jest ceną  

stałą w okresie obowiązywania umowy. 

6) Oświadczam, że jestem / nie jestem
2

  podmiotem ekonomii społecznej wymienionym  

w „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”. 

 

 
 
 

…………..………………………… 

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Oferenta 

  

                                                           
2
 Niewłaściwe skreślić. 
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Załącznik nr 2  

 

……………………, dnia ………………… r. 

                                                   miejscowość  

 

 

Oferent: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

 

 

Dotyczy:  

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 10.07.2020 r. dotyczące usługi cateringowej 

dla 15 uczestników szkolenia w ramach projektu pt. „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”  

realizowanego przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny 

Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

 

Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

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:  

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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

 

…………..………………………… 

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Oferenta 

 


