Kraków, 27.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 3/PKN/2018
w ramach projektu "Przerwać krąg niemocy - aktywizacja społeczna i reintegracja zawodowa 40 osób
niepełnosprawnych intelektualnie z woj. małopolskiego". Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Umowa nr RPMP 09.01.02-12-023/17
1. Zamawiający:
Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków
2. Tryb udzielania zamówienia:
Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku (zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020)
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostarczania cateringu w postaci drobnego
poczęstunku dla uczestników projektu "Przerwać krąg niemocy - aktywizacja społeczna i reintegracja
zawodowa 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie z woj. małopolskiego" podczas zajęć/ szkoleń
stacjonarnych realizowanych w trakcie reintegracji społecznej i zawodowej.
W skład usługi wchodzą:
A). świadczenie usługi dostarczania cateringu w postaci drobnego poczęstunku dla Uczestników
szkoleń w mieście Kraków dla maksymalnie 40 UP (w podziale na dwie grupy) w okresie maj
2018 – wrzesień 2019 oraz zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Zamawiający
przewiduje, że w okresie realizacji zamówienia, planowana liczba dni zajęć dla każdej grupy to
8. Maksymalnie w trakcie trwania całego projektu Zamawiający przewiduje możliwość
przygotowania maksymalnie 320 porcji.

Dostarczenie poczęstunku odbywać się będzie na terenie Krakowa, w lokalizacji, o której Wykonawca
zostanie poinformowany min. 3 dni przed rozpoczęciem Zamówienia. Zamówienie będzie realizowane
od maja 2018 do wrzesień 2019r.
4. Specyfikacja przerw kawowych:
W ramach usługi dostarczania drobnego poczęstunku należy zapewnić: dobrej, jakości kawę parzoną i
rozpuszczalną, herbatę ( 2 rodzaje – czarna i owocowa), zimne napoje ( wodę mineralną i soki) w ilości
0,5l na osobę, mleko, cukier, cytrynę, drobne przekąski typu paluszki i kruche ciastka ( 50 g na osobę
każdy rodzaj), owoce ( 1 rodzaj, w zależności od sezonu). Dostęp do kawy, herbaty i drobnych przekąsek
będzie możliwy stale podczas trwania zajęć i uzupełniany w miarę potrzeb. Drobny poczęstunek
powinien być dostosowany do obowiązkowych indywidualnych diet (np. cukrzycowa,
bezglutenowa).
W związku ze świadczeniem usług dostarczania cateringu Wykonawca jest zobowiązany do:
 w przypadku produktów przetworzonych będą one posiadać ważną datę przydatności do
spożycia
 zapewnienia odpowiednich termoizolacyjnych pojemników jednorazowych, w których
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dostarczane będą produkty wraz z odpowiednią ilością serwetek i jednorazowych
kubków/talerzyków/sztućców dla wszystkich uczestników szkoleń, a także zapewni odbiór
zużytych pojemników i innych odpadów po posiłku,
estetycznego podawania posiłków,
dostarczania drobnego poczęstunku na miejsce (na terenie miasta Kraków)
i o czasie wskazanym przez Zamawiającego. Zajęcia odbywać się mogą w każdy dzień tygodnia,
więc Wykonawca musi być gotowy do dostarczania posiłków od poniedziałku do soboty,
między godziną 8.00 a 20.00 (zgodnie z przedstawionym harmonogramem miesięcznym.
Harmonogram na każdy miesiąc Zamawiający przedstawi nie później niż 3 dni przed
rozpoczęciem usługi w danym miesiącu)
używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,
przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25
sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.),
dbania o to, by dostarczany catering były bezwzględnie świeży oraz charakteryzował się
wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,
kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt
z przygotowaniem, wydawaniem i transportem cateringu,
zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi
dotyczącymi żywności.
miejsce dostarczenia Zamawiający poda na min. 3 dni przed rozpoczęciem zamówienia.

Kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków
5. Inne istotne warunki zamówienia do zapewnienia, których zobowiązany jest Wykonawca (m.in.
termin):
 Termin realizacji zadania od maja 2018 do września 2019, według opracowanego
harmonogramu.
 Cena za wykonanie usługi określona przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty
Oferenta związane z wykonaniem usługi, w tym podatek VAT (jeśli dotyczy).
 Oferta musi zawierać cenę brutto za jeden drobny poczęstunek za jedną osobę.
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności
pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie
przyjęta wartość podana słownie.
 W zakresie realizacji usługi gastronomicznej Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia
pełnego serwisu gastronomicznego związanego z wyżywieniem, tzn. przygotowaniem,
zapewnieniem naczyń (dopuszcza się stosowanie plastikowych lub papierowych kubeczków,
sztućców, talerzy itp.) oraz innych urządzeń i sprzętu niezbędnego do serwowania przerw
kawowych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.
 Wykonawca zobowiązany jest do terminowego przygotowania i podania przerw kawowych,
zgodnie z harmonogramem szkolenia, zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów
sanitarnych przy przygotowaniu posiłków, przygotowania przerw kawowych
z pełnowartościowych, świeżych produktów z ważnymi terminami przydatności do spożycia.
 Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną ilość wydanych (rozliczenie miesięczne) porcji.
 Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów
na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane
w procesie przygotowania i transportu cateringu.
 Zaproponowana cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.
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6. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców
dokumentów, o których mowa w pkt. 8, według formuły „spełnia” / „nie spełnia”.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków
udziału.
2. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy
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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia ujętego
w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww.
oświadczenia zostaną odrzuceni.
W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
 Pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu, o którym mowa w pkt 2 – wykluczenie
z postępowania
 Złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych opisanych w pkt 1
 Przedstawi nieprawdziwe informacje
 Złoży ofertę po terminie
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
7. Kryteria oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy Prawo
zamówień publicznych, wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji
i równego traktowania. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do
którego zostaną dołączone zebrane oferty.
2. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z niniejszym zapytaniem
ofertowym.
3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
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Jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego.
Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 Jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 Jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów).
 Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający na podstawie przesłanych ofert zastrzega sobie prawo do:
a. wezwania oferenta do uzupełnienia oferty,
b. odstąpienia od dokonania wyboru którejkolwiek z ofert (szczególnie, jeśli zaproponowana najniższa
cena przekroczy kwotę przewidzianą w budżecie projektu na realizację tej usługi).
5. O wynikach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, którzy przesłali oferty.
6. Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę następną w kolejności.
7. W przypadku wyboru oferty do realizacji, z Wykonawcą zostanie podpisana umowa,
a należność z tytułu jej wykonania będzie płatna przelewem po wystawieniu faktury przez
Wykonawcę.
8. Obliczanie najkorzystniejszej oferty wg następującego wzoru:
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilość pkt. po zsumowaniu
kryteriów (W1 + W2).
Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:
a. cena (W1) – 80%
b. klauzule społeczne (W2) – 20%*.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w niniejszym zapytaniu ofertowym w następujący sposób:
A. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: cena brutto oferty najtańszej/cena
brutto oferty badanej x 80 pkt. = liczba punktów w danym kryterium
B. Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” zostaną przyznane według wzoru: Oferta, która będzie
spełniała kryterium otrzyma 20 pkt. Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt. Punkty
za kryterium „Klauzule społeczne” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według wzoru
załączonego do zapytania ofertowego.
*Wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona będzie, co
najmniej 1 osoba niepełnosprawna (z orzeczeniem o niepełnosprawności) lub osoba bezrobotna.
Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:
a) zatrudniania co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w niniejszym punkcie zapytania, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania
umowy nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy,
b) przedłożenia zamawiającemu kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności lub umowy w terminie
do 21 dni od daty podpisania umowy,
c) w przypadku rozwiązania umowy, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce
innej osoby niepełnosprawnej lub innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania umowy
z poprzednia osobą. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie zamawiającego wykonawca obowiązany
będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób. W przypadku niezatrudniania
w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób
bezrobotnych wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej
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w wysokości iloczynu 50% kwoty najniższego miesięcznego wynagrodzenia, wraz z należnymi
składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia, chyba
że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo
odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie,
w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób
bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie
wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania
zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie, i w okresie jego realizacji.
9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na druku „FORMULARZ OFERTOWY” – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być opatrzone
pieczątką firmową, mieć datę sporządzenia oraz podpisy osób reprezentujących Wykonawcę.
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert (jeżeli dotyczy).
 Oferta – Załącznik nr 1
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – Załącznik
nr 2
 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3
 Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych – Załącznik nr 4
10. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: projektmalopolskie@gce.krakow.pl w terminie do dnia
04.05.2018 r., z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/PKN/2018. Oferty złożone po ww.
terminie nie będą rozpatrywane.

11. Dodatkowe postanowienia
1) W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
2) W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią ważne
przyczyny.
4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
5. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby osób rzeczywiście korzystających
z przerw kawowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie,
jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę
uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia.
7. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego
terminie. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
9. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
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wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
10. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z wytycznymi i wymaganiami
Zamawiającego.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym
m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, realizacji przedmiotu
umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz
nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących
indywidualnych potrzeb uczestnika, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą
poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za
niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
W takiej sytuacji Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy
13. Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do:
a. rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy,
b. prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy
14. Dodatkowe informacje dot. zamówienia można uzyskać wyłącznie drogą mailową
(projektmalopolskie@gce.krakow.pl)
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego nr 3/PKN/2018

FORMULARZ OFERTOWY

.....................................................
(Nazwa i adres oferenta)

..............................................
(miejscowość i data)

OFERTA

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków
(Nazwa i adres zamawiającego)

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi dostarczania cateringu
w postaci przerwy kawowej dla uczestników projektu "Przerwać krąg niemocy - aktywizacja
społeczna i reintegracja zawodowa 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie z woj.
małopolskiego" podczas zajęć/ szkoleń stacjonarnych realizowanych w ramach integracji
społecznej, edukacyjnej i zawodowej oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia za:
A). Cena brutto za 1 Uczestnika za 1 przerwę kawową:
……………………………….. zł
Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………..
 Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Zapytaniem Ofertowym, przyjmujemy warunki
w nim zawarte i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
 Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu
ofertowym.
 W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do podpisania umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) .................................................................................
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2) .................................................................................
3) .................................................................................
4) .................................................................................

Podpisano

.............................................................
.............................................................
(upoważnieni przedstawiciele oferenta)
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ZAŁĄCZNIK nr 2: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

………………………………………………………..
Pieczęć (dane) Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 3/PKN/2018 oświadczam, że nie jestem powiązany
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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………….
miejscowość, data

……………………………………….
podpis Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 3 OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU
INNYCH PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3. Posiadam zdolność finansową do realizacji przedmiotu zamówienia.
Ponadto oświadczam, że:
1. W stosunku do firmy……………………………………………………………………………….…nie otwarto
likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości.
2. Firma …………………………………………………………………………………………………………………nie zalega
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
3. Firma…………………………………………………………………………………….. nie została skazana za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

…………………………………….
miejscowość, data

………………………………………………………….
podpis Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 4 OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na usługi dostarczania cateringu
w postaci przerwy kawowej oświadczam, że przy realizacji zamówienia będą/nie będą*
stosowane klauzule społeczne, tzn. przy jego realizacji zostanie/nie zostanie zatrudniona
1 osoba niepełnosprawna/bezrobotna.

…………………………………….
miejscowość, data

………………………………………………………….
podpis Wykonawcy

* niewłaściwe skreślić
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