
 
Załącznik do Rozeznania rynku nr 01/AEiR/RPO WŁ/2018 

 

OFERTA  

DOTYCZACA ŚWIADCZENIA USŁUGI CATERINGOWEJ 

 

Nazwa wykonawcy………………………………………………………………………….. 

Adres………………………………………………………………………………………… 

NIP…………………………………………………………………………………………… 

REGON………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………. 

 

Usługa cateringowa obejmująca przygotowanie i dostarczenie obiadu tj dwudaniowego ciepłego posiłku oraz 

całodziennej przerwy kawowej dla 13 uczestników/czek projektu +/- tj. 260 posiłków w ramach projektu 

Nowy zawód nowe szanse. 

Cena brutto za zorganizowanie cateringu dla 1 uczestnika (osobodzień) ………………………… 

 

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

  

Niniejszym oświadczam, że: 

1/ nie jestem powiązana/y kapitałowo lub osobowo z Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir 

(Zamawiający). 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: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

4. 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 

2/ przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na usługi cateringowe dla Asesor Ewaluacja i 

Rozwój Balcerzak Sławomir w ramach projektu pn. „Nowy zawód nowe szanse” RPLD.10.02.02-10-0015/16-

00 w ramach RPO WŁ Poddziałanie 10.02.02 Wdrożenie programów typu outplacement., 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam, że 

przy realizacji zamówienia b ę d ą  stosowane klauzule społeczne, tzn. przy jego realizacji z o s t a n ą 

zatrudnione osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z 



 
niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem 

ponadgimnazjalnym i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby 

sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki), w liczbie ………1. Przy 

realizacji zamówienia osoby te będą zajmowały się 

……………………………………………………………..…………………………..2 

3/ zapoznaliśmy się z zamówieniem rozeznania rynku i nie wnosimy do jego treści żadnych zastrzeżeń;  

4/ wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wyłonienia Wykonawcy w postępowaniu 

rozeznania rynku nr 01/AEiR/RPO WŁ/2018 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez firmę Asesor Ewaluacja i Rozwój 

Balcerzak Sławomir z siedzibą: 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13/15 i posiadaniem informacji, że Oferentowi 

jest znane prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo ich poprawiania oraz przyjęciem do 

wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udziału w postępowaniu rozeznania rynku nr  01/AEiR/RPO WŁ/2018 

5/ znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi. 

6/ dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 
7/ posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia 

nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia. Weryfikacja na podstawie załącznika do niniejszego 

rozeznania rynku3 

 

 

 

                                                                                                                ………………………………………… 

 Pieczątka i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Podaj liczbę lub wpisz nie dotyczy (jeżeli klauzula społeczna nie jest spełniona) 
2  Podaj opis lub wpisz nie dotyczy (jeżeli klauzula społeczna nie jest spełniona) 
3 Niepotrzebne skreślić 


