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Znak sprawy 01/9.1/LCZ/Rozeznanie/Catering

Lublin, dn. 06.02.2018

Zapytanie o cenę
dotyczące zamówienia usługi cateringowej w ramach projektu „Lubelskie Centrum
Zatrudnienia”
Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę efektywnego zarządzania finansami,
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 z dnia 23 sierpnia 2017r.
Do niniejszego zapytania o cenę nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.).
I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa i adres Zamawiającego:
Consultor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Droga Męczenników Majdanka 74,20-325 Lublin.
Tel; 81 745 41 91
www.consultor.pl
e.mail: p.mol@consultor.pl
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Paulina Mól
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników grupy
szkoleniowej, średnio 12 osobowej w ramach projektu „Lubelskie Centrum Zatrudnienia” na
terenie woj. Lubelskiego, obejmującego dostarczenie gorącego dwudaniowego ciepłego
posiłku w czasie przerwy obiadowej oraz zapewnienie poczęstunku w formie ciągłej z
dowozem we wskazane miejsce, na zajęcia:
1. Szkolenie zawodowe – ( max .19 dni dla średnio 12 uczestników)
III. OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
W ramach świadczonych usług Wykonawca zapewni:
 obiad z składający się dwóch dań (drugie danie, zupa) oraz poczęstunku (ciastka, woda,
kawa, herbata itp.).
 w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania Wykonawca zapewni posiłki wegetariańskie lub
inne dostosowane do specjalnych potrzeb żywieniowych uczestników.
 wysoką jakość usług w zakresie świadczonego cateringu: obiady będą serwowane w
temperaturze gwarantującej satysfakcję konsumentów, poczęstunek będzie świadczony w
ilości gwarantującej zaspokojenie potrzeb uczestnika;
 bezpieczeństwo sanitarne posiłków;
 dowóz posiłków w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce;
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zlecenie obejmuje przygotowanie w/w posiłków, obsługę oraz uprzątnięcie pozostałości.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAJĘĆ
Planuje się realizację zajęć w terminie od marca 2018 do września 2018. Szczegółowy
harmonogram zostanie dołączony do umowy. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia
okresu realizacji umowy.
V. MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ
Województwo lubelskie
VI. WARUNKI UDZIAŁU
1. Oferent musi posiadać potencjał lub doświadczenie związane z realizacją usług stanowiących
przedmiot niniejszego rozeznania.
Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
2. Oferent składający ofertę nie może być powiązany 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.
Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
3. Oferent deklaruje gotowość wykonania zamówienia w terminach i na warunkach wskazanych
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
VII. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami została upoważniona p. Paulina Mól, email: p.mol@consultor.pl, tel. 81 745 41 91
2. Siedziba Zamawiającego: Consultor sp. z o. o, ul. Droga Męczenników Majdanka 74,20-325
Lublin
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu Formularzu nr 1 oraz przesłanie pocztą /kurierem lub
złożyć osobiści do siedziby Zamawiającego w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
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„Oferta na usługi cateringowe w ramach projektu „Lubelskie Centrum Zatrudnienia”
Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.
4. Oferta musi być złożona do dnia 15.02.2018 r. do godziny 16:00. Decyduje godzina wpływu
oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na
adres e-mail: p.mol@consultor.pl Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.

