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Znak sprawy: ZAM/2/OWES/2022 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Działając w trybie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość  

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 tys. złotych oraz w oparciu o zasadę konkurencyjności, Zarząd 

Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej  dotyczącej kompleksowego 

przygotowania oraz obsługi cateringu dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023”, 

realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego. 

 

1. Zamawiający: 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A 

 42-202 Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 

telefon (34)  3605688,  faks (34)  3605747, 

REGON:  150565527, 

NIP   573-010-83-10 

strona internetowa: http://www.arr.czestochowa.pl  

Adres do korespondencji: 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8 

42- 202 Częstochowa 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

 

Kompleksowe przygotowanie oraz obsługa cateringu na potrzeby Zamawiającego - Agencji Rozwoju Regionalnego  

w Częstochowie S.A. w związku z realizacją projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 

2023” w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego, realizowanego w ramach Poddziałania  9.3.1. 

„Wsparcie sektora ekonomii społecznej” RPO WSL. 

Usługa cateringowa organizowana dla minimum 8 i maksimum 30-osobowej grupy uczestników 

szkolenia/doradztwa grupowego/warsztatów (maksymalnie 500 osobodni szkoleniowych), składająca się z:  

1 - „serwisu kawowego” podczas dwóch przerw kawowych, w trakcie których serwowane będą: napoje gorące 

(kawa, herbata), napoje zimne (sok, woda), „zdrowe przekąski” np. jogurt, owoce sezonowe i inne 

2 - obiad jednodaniowy (drugie danie podczas przerwy obiadowej) podawany razem z zimnymi napojami (sok, 

woda) tj: Ziemniaki/frytki/kluski śląskie/kasza gryczana – min. 150g, porcja mięsa (kotlet schabowy/ z piersi 

kurczaka/mielony/devolaj/zraz – min. ok. 150g), surówka – min. 100g 
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Informacje dodatkowe – wykonawca zobowiązuje się do: 

1. dowozu niezbędnego wyposażenia i produktów na miejsce realizacji usługi, 

2. zapewnienia pełnej obsługi kelnerskiej. 

 

Terminy realizacji poszczególnych usług będą każdorazowo ustalane według potrzeb i zaplanowanego 

harmonogramu. 

 

Usługa przygotowania posiłków CPV – 55.32.10.00-6, usługa dowożenia posiłków, CPV – 55.52.12.00-0 

 

3. Kryterium oceny ofert: 

 

a) Kryterium oceny ofert stanowi - cena 100%. 

Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą: 

 

                                                           C min 

     Wartość punktowa ofert Kc  =  ---------------  x  100 pkt  

                                                            C of 

 

gdzie:  

   C min - najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, 

   C of   -  cena ofertowa brutto oferty badanej. 

 

b) Składający ofertę zobowiązany jest wypełnić formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego, w którym powinien wskazać cenę brutto za wykonanie usługi według stawki za 

jedną osobę. 

 

c) O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie najniższa cena. 

 

d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 
 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki określone 

przez Zamawiającego: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 
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 – warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie przedłożonego wraz  

z ofertą oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym załącznik nr 

1 do Oferty cenowej. 

 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

- warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem 

niezbędnym do wykonania zamówienia. 

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji zawartych  

w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

stanowiącym załącznik nr 1 do Oferty Cenowej. 

 

   c.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

- warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym 

niezbędnym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie przedłożonego wraz  

z ofertą oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącym załącznik nr 1 

do Oferty Cenowej. 

 

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

– warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji zawartych  

w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

stanowiącego załącznik nr 1 do Oferty Cenowej. 

 

 

5. Zamówienie w ramach niniejszego postępowania ofertowego nie może zostać udzielone podmiotom 

powiązanym 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, 
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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, 

e. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

6. Termin składania ofert: 16.02.2022 r.  

7. Ofertę można składać w następujący sposób:  

 1) osobiście (w godzinach 7:30-15:00); 

 2) za pośrednictwem poczty i firm kurierskich na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu oferty); 

 3) drogą elektroniczną przesyłając skan oferty na adres e-mail: jowes@jowes.pl lub bezpośrednio poprzez Bazę 

      Konkurencyjności. 

 

8. Wykonawca związany jest ofertą do dnia 17.03.2022 r. tj. 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania 

ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

 

9. Termin do realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 30.11.2023r. 

 

10. Miejsce realizacji zamówienia: Częstochowa, Częstochowski Park Przemysłowo Technologiczny, Wały 

Dwernickiego 117/121 lub okolice Częstochowy (tj. Częstochowa, powiat częstochowski, powiat kłobucki, 

powiat myszkowski). 

 

11. Osoby do kontaktu:  

 

a) W sprawach dotyczących procedury postępowania:  

- Artur Szmaciarski, tel. 34 325 71 42 

b) W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  

- Łukasz Bednarczyk tel. 34 325 71 42 

 

12. Załączniki: 

a. Oferta cenowa – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

b. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1  do Oferty cenowej 

c. Klauzula informacyjna - załącznik nr 2 do Oferty cenowej 

 

 

 

 

 

 

mailto:jowes@jowes.pl


 

 
 

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023 

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 
Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok.3,  

42-202 Częstochowa, 

tel. 34 325 71 42, fax 34 360 57 47 

e-mail: arr@arr.czestochowa.pl 

www.arr.czestochowa.pl 

 

 

 

Wniosek sporządził      Wniosek zaakceptował 

 

 

 
……………………………      ……….…………………………… 

osoba odpowiedzialna za      (kierownik komórki wnioskującej) 

przeprowadzenie postępowania 

 

Wniosek zatwierdził 

 

 

 
…………………………… 

(kierownik zamawiającego) 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Oferta cenowa 

Nazwa Wykonawcy ........................................................................................................................... 

. 

Adres* ..................................................................................................................................................... 

 

Telefon* ................................................................................................................................................... 

 

REGON*.................................................................................................................................................... 

 

NIP*.......................................................................................................................................................... 

 

E-mail* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ................................................................. 

 

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 

w  CZĘSTOCHOWIE S.A. 

Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8 

42- 202 Częstochowa 

Dot. Usługa cateringowa organizowana dla 8-30-osobowej grupy uczestników szkolenia/doradztwa 

grupowego/warsztatów ( maksymalnie 500 osobodni szkoleniowych). 

 

Przystępując do postepowania nr ZAM/2/OWES/2022 oświadczam, że: 

1. Oferuję wykonanie: 

 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym za cenę brutto za 

jeden dzień na jedną osobę  …………………………………… (słownie …………………………………. zł,) 

Oświadczam, że w cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia umownego. 

 Ponadto oświadczam, że: 

1) przedmiot zamówienia wykonam w terminach określonych przez Zamawiającego, zgodnie  

z zapytaniem ofertowym; 

2) zapoznałem/łam się z warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę 

do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 

zamówienia; 

3) akceptuję wskazany w zapytaniu ofertowym czas związania ofertą. 
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Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności  

z art. 297 Kodeksu Karnego.                                    

         .......................................................................................................................................... 

(podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy we właściwym 

pełnomocnictwie) 
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          Załącznik nr 1  do Oferty cenowej 

 

Oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia: ZAM/2/OWES/2022  

ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko)  

 

                            ………………………………………………………………………...……………………………………………. 

oświadczam, że spełniam  warunki określone przez Zamawiającego dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia w szczególności niezbędną, wymaganą wiedzę z zakresu przedmiotu 

zamówienia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz posiadania statusu osoby zdolnej do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

5) braku powiązań osobowo i kapitałowo. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności z art. 

297 Kodeksu Karnego.  

 

 

 

.................................................. 

(miejsce i data)          

   

.......................................................................................................................... 

                                              (podpis  osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy  

                                     we właściwym pełnomocnictwie) 
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Załącznik nr 2 do Oferty cenowej 

 

                               Klauzula informacyjna 

 

       Klauzula Informacyjna ARR w Częstochowie S.A. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z 

siedzibą przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok 8 42-202 Częstochowa, email: arr@arr.czestochowa.pl; 

2.  Pytania w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Danych Osobowych na 

adres email: daneosobowe@arr.czestochowa.pl lub listownie na adres Inspektor Danych Osobowych, Agencja 

Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok 8 42-202 Częstochowa; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą  wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z realizacją projektu 

pod nazwą „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 

9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w 

szczególności w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAM/2/OWES/2022 

oraz badaniu kwalifikowalności środków w projekcie.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez 

administratora,  

w związku z realizacją celów o których mowa w ust. 3; podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

takim jak ZUS, Urząd Skarbowy, kancelarie komornicze, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne 

działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 

na zlecenie Instytucji Zarządzającej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub Beneficjenta, 

dostawcom usług pocztowych i kurierskich (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym 

uczestnikom postępowań administracyjnych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku dla zasad 

regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. 

8. Posiada Pani/Pan 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 



 

 
 

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023 

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 
Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok.3,  

42-202 Częstochowa, 

tel. 34 325 71 42, fax 34 360 57 47 

e-mail: arr@arr.czestochowa.pl 

www.arr.czestochowa.pl 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

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

(miejscowość i data)       (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania 

                                                                                                                   wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

 


