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Katowice, 25.05.2020r. 
 
 

ZAPYTANIE CENOWE 
dotyczące świadczenia usługi cateringowej 

 
 

OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 28/7 (Zamawiający) zaprasza 
do złożenia informacji o cenie dot. świadczenia usługi cateringowej w ramach Projektu „Szansa na pracę!” 
(nr POWR.01.03.01-00-0070/18). 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby 
młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, 
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Przedmiot zapytania cenowego: 

1. Usługa cateringowa dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu biorących udział w kursie „Tester 
oprogramowania maszyn i urządzeń piekarniczo-cukierniczych wraz z podstawami piekarnictwa  
i cukiernictwa” (14 dni). 

2. Szczegółowe informacje dot. realizacji usługi wykazanej w punkcie 1: 

a) usługa obejmuje zapewnienie (przygotowanie i dostarczenie) „serwisu kawowego” i ciepłego 
posiłku dla każdego Uczestnika Projektu, w każdym dniu realizacji kursu (max. 14 dni x 12 osób1); 

b) „serwis kawowy” powinien składać się z: napojów gorących (kawa, herbata) z dodatkami (cukier, 
mleko, cytryna), napojów zimnych (woda, soki) oraz słonych lub słodkich przekąsek (ciastka, 
paluszki, itp.) i/lub owoców;  

c) ciepły posiłek powinien składać się z ciepłego dania oraz napoju; 

d) wszystkie wykorzystywane do realizacji usługi produkty powinny być świeże i spełniać normy jakości 
produktów spożywczych; 

e) posiłki powinny być takie same dla wszystkich osób, z zastrzeżeniem konieczności podania posiłków 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb tj. bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/ 
koszernych, itp.), dieta bezglutenowa, itp.; 

f) menu poszczególnych posiłków wymaga akceptacji Zamawiającego; 

g) „serwis kawowy” powinien być zapewniony w trakcie zajęć szkoleniowych (Wykonawca powinien 
dostarczyć go nie później niż 15 min. przed rozpoczęciem zajęć); 

h) ciepły posiłek powinien być podany w czasie przerwy obiadowej (Wykonawca powinien dostarczyć 
go nie później niż 15 min. przed rozpoczęciem przerwy obiadowej); 

i) posiłki powinny być podawane w sposób estetyczny; 

j) Wykonawca powinien zapewnić, we własnym zakresie, niezbędne do wykonania usługi 
wyposażanie i artykuły, w ilości uwzględniającej potrzeby przewidywanej liczby Uczestników 
Projektu; 

k) Wykonawca powinien przygotowywać posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 
BHP i p.poż. oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie miejsca świadczenia usługi,  

                                                 
1 Liczbę osób objętych cateringiem Zamawiający będzie podawał na bieżąco (najpóźniej na dwa dni przed dniem rozpoczęcia 
poszczególnych zajęć). 
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a także dbać o czystość w trakcie i w miejscu świadczenia usługi, a  po zakończeniu usługi uprzątnąć 
pomieszczenia ze śmieci i resztek jedzenia; 

l) Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujące przepisy, w tym przepisy związane ze stanem 
epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. 

3. Miejsce realizacji usługi – na terenie miasta Bielsko-Biała, w miejscu łatwo dostępnym dla osób 
dojeżdżających środkami komunikacji publicznej. 

4. Planowany okres realizacji usługi: czerwiec – lipiec 2020r. (Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
przesunięcia w zakresie ww. terminu - realizacja max. do dnia 30.11.2020r.; usługa może być 
realizowana zarówno w dni robocze, jak i w weekendy). 

 

Wymagania wobec Wykonawcy: 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz 
dysponować potencjałem technicznym i osobowym zapewniającym prawidłowe wykonanie usługi. 

 

Uprzejmie prosimy o złożenie „Informacji o cenie” na załączonym formularzu (Załącznik Nr 1)2 do dnia 
01.06.2020r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli OŚWIATA  
i BIZNES Sp. z o.o., który mieści się w Katowicach (40-154) przy Al. W. Korfantego 141 (w godz. 07:00-14:00, 
w dni robocze) lub o przesłanie „Informacji o cenie” (skan podpisanego formularza - Załącznik Nr 1) na 
adres mailowy: projekty@oswiata.slask.pl 
 
OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem 
„Informacji o cenie”. 
 
OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. informuje, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 
Kodeksu Cywilnego, ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe dot. świadczenia usługi stanowiącej jego 
przedmiot. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu: e-mail: projekty@oswiata.slask.pl  
 

                                                 
2 Oferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją usługi 
świadczonej w terminie i na warunkach określonych w zapytaniu (w tym m.in. koszty produktów, przygotowania, serwisu i ewentualne koszty 
dostawy). 
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Klauzula informacyjna:  
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy, iż: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą  
w Katowicach (40-092) przy ul. Mickiewicza 28/7 (kontakt poprzez adres e-mailowy: zarzad@oswiata.slask.pl 
lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.), a w przypadku, gdy 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” 
i/lub „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą  
w Warszawie (00-926) przy ul. Wspólnej 2/4 (z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować się można 
wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl). 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego zapytania cenowego na 
realizację usługi w ramach Projektu „Szansa na pracę!”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz 
konieczne do przeprowadzenia zapytania. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie 
ww. celu. 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (jeśli dotyczy) i c  oraz art. 9 ust. 
2 lit. g RODO. 

d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, upoważnione przez OŚWIATA  
i BIZNES Sp. z o.o., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej 
(z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, 00-513 Warszawa) i minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 (z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa), w związku z realizacją celu, o których mowa 
w podpunkcie b), podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym 
badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, bankom, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji 
papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych. 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego  
z przepisów prawa. 

f) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu. 

g) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

h) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody  (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

i) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 
profilowania. 

j) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 


