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Lublin, dn. 09.04.2018 r. 

 

 

 

Rozeznanie rynku nr 2/2018/BAPNS/FPAN-RR 

dotyczące wykonania usługi cateringu 

w ramach realizacji projektu „Bądź aktywny - postaw na siebie” 

nr RPOP.08.02.00-16-0015/17 

Oś 08: INTEGRACJA SPOŁECZNA; DZIAŁANIE 08.02 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

NA LATA 2014 – 2020 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Pl. Litewski 2, 20-080 Lublin, NIP 712-279-73-97, REGON 

432657205- Lider Projektu pn. „Bądź aktywny - postaw na siebie” nr RPOP.08.02.00-16-0015/17, Oś 

08: Integracja Społeczna; Działanie 08.02 Włączenie Społeczne, Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego Na Lata 2014 – 2020 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Opis przedmiotu zamówienia- kod CPV 5552 0000- 1 usługi dostarczania posiłków. 

2. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi cateringu na zajęcia grupowe(12 osób/grupa) w ramach 

Projektu w podziale na: 

 

 grupowy trening interpersonalny dla 7 grup (12 osób/grupa) Uczestników Projektu- 

504 osobodni. 

 blok miękkich kompetencji zawodowych dla 7 grup (12 osób/grupa) Uczestników 

Projektu- 504 osobodni. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie  usługi cateringu  w terminie od maja 2018 r. do 

listopada 2018 r. (z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy) na zajęcia wskazane w pkt. 2 

w oparciu o umowę zlecenie, na terenie województwa opolskiego w ramach Projektu „Bądź aktywny- 

postaw na siebie”. 

4. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa: 

-  ciepłych posiłków  dla 84 osób (danie obiadowe makaron/ ryż / kasza / ziemniaki 

(zamiennie) – min. 200g na osobę, mięso / ryba (zamiennie) – min. 200g na osobę, surówka / 

warzywa gotowane – 150g na osobę) 

  -   serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, ciastka, cukier, śmietanka do kawy, kubeczki 

jednorazowe na napoje gorące, mieszadełka) 
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IV. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Złożenie oferty polega na dostarczeniu podpisanego formularza cenowego (stanowiącego zał. nr 1 do 

niniejszego rozeznania rynku) w terminie do 16.04.2018 r. do godz. 15.00 w jeden  

z następujących sposobów: 

a) osobiście do Zamawiającego: Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin, 

biuro czynne w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 lub 

b) przesłać pocztą na ww. wskazany adres (pod uwagę brana będzie data wpływu) lub 

c) w wersji zeskanowanej przesłać e-mailem na adres: projekty@fundacja-pan.lublin.pl 

(Zamawiający akceptuje pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .jpg, .odt). 

V. DODATKOWE POSTANOWIENIA: 

1. Oferty złożone po terminie, oferty złożone w innym języku niż język polski oraz oferty złożone na 

zmodyfikowanych formularzach nie będą rozpatrywane. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany okresu realizacji umowy oraz zastrzega sobie 

możliwość zmiany systemu spotkań określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający dla wykonania przedmiotu zamówienia objętego przyszłą umową nie przewiduje 

możliwości dalszego zlecania całości lub części przedmiotu zamówienia innym osobom/podmiotom, 

co oznacza że Zleceniobiorca zobowiązany jest do osobistego wykonania umowy. Wyjątkiem od tej 

zasady są wyłącznie nagłe zdarzenia losowe. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośrednich negocjacji cenowych z Wykonawcami, 

których oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

5. W przypadku wyboru oferty, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia, a także do 

współpracy z Zespołem Zarządzającym Projektem w zakresie wykonywanych zadań,  

w szczególności w zakresie wymiany informacji, konsultacji. 

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych 

horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020  

7. Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie zobowiązuje ono 

Zamawiającego do żadnego określonego działania i nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie usługi cateringu na 

przeprowadzenie grupowego treningu interpersonalnego oraz bloku miękkich kompetencji 

zawodowych w ramach projektu „Bądź aktywny- postaw na siebie”. 

 

 

 

 

  


