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Radom, dnia 01.05.2019 r. 

 ZAMAWIAJĄCY:  

Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Edukacja” s.c. Krzysztof Kot & Magdalena Kot 

ul. Marywilska 4B 

26-600 Radom 

 

Zapytanie ofertowe  

Zamawiający zaprasza do składania oferty na realizację na terenie powiatów radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, lipskiego, 

grójeckiego, kozienickiego, zwoleńskiego, białobrzeskiego i miasta Radom województwa mazowieckiego usług cateringowych dla 

uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców regionu radomskiego” współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” 

Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

I Tryb udzielenia zamówienia:  

 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

 

II Kod CPV:  

 

55321000-6 (Usługi przygotowywania posiłków),  

55520000-1 (Usługi dostarczania posiłków)  

 

III Oferty częściowe:  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

IV Oferty wariantowe:  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

V Termin realizacji zamówienia:  

 

od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 31.10.2020 r.  

 

VI Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych obejmujących zorganizowanie, przygotowanie i dostarczanie obiadów 

wraz z przerwami kawowymi dla Uczestników/czek projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców regionu 

radomskiego” podczas szkoleń zawodowych, w ilości nie większej niż 1860 osobodni szkoleniowych - realizowanych na terenie 

powiatów radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, lipskiego, grójeckiego, kozienickiego, zwoleńskiego, białobrzeskiego i miasta 

Radom województwa mazowieckiego.  

Założenia związane z realizacją usługi cateringowej:  
1. Usługa cateringowa obejmuje zorganizowanie, przygotowanie i dostarczenie obiadów wraz z przerwami kawowymi w ilości nie 

większej niż 1860 osobodni szkoleniowych dla 16 grup szacunkowo średnio 10-osobowych.  

2. Usługodawca będzie zobowiązany do dowożenia obiadów wraz z przerwami kawowymi na miejsce realizacji szkoleń, zgodnie 

z zapotrzebowaniem przedstawianym przez Zamawiającego w trakcie uruchomienia kolejnych grup szkoleniowych.  

3. Usługa cateringu obejmująca obiad wraz z przerwami kawowymi powinna spełniać następujące wymagania:  

a. obiad – dwudaniowy - powinien składać się z:  

 

 100 g, dodatków np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron o gramaturze nie 

mniejszej niż 200 g lub porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g 

(minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g) oraz  

o do każdego obiadu każda osoba powinna otrzymać sok/napój – butelki o poj. co najmniej 200 ml/ osoba  

b. obiad musi być wyporcjowany dla każdego/-j uczestnika/-czki i podany na ciepło, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem 

sztućców jednorazowych i serwetkami.  
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c. dostarczane posiłki oraz soki/napoje powinny być należytej jakości i być przydatne do spożycia zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie normami,  

d. dostarczane posiłki powinny być gorące i estetycznie podane,  

e. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z przepisami prawa w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów 

spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, 1669, 

2136, 2227,2242, 2244, 2245)  

f. w ramach każdej przerwy kawowej dla Uczestników/-czek projektu, należy zapewnić termosy z gorącą wodą do przygotowania 

kawy i herbaty lub czajnik elektryczny oraz następujące produkty:  

dobnej klasy,  

 

 

 

 

 

– co najmniej cztery rodzaje,  

 

g. obiady wraz z przerwami kawowymi będą dostarczane w terminie od podpisania umowy z Wykonawcą do 31.10.2020 r. 

od poniedziałku do niedzieli maksymalnie 5 dni w tygodniu w godz. od 08:00 do 18:00 (zgodnie z potrzebami Uczestników/-czek 

projektu).  

4. Każda przerwa kawowa powinna być przygotowana w odpowiedniej ilości tak, aby Uczestnicy/-czki mogli/-ły korzystać 

z poczęstunku przez cały dzień szkoleniowy.  

5. Usługodawca zobowiązany będzie do dostarczenia własnych naczyń (w tym jednorazowych kubków termoizolacyjnych, 

talerzyków, itp.), sztućców oraz wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji danej usługi cateringu.  

 

Ponadto Usługodawca zobowiązany będzie do:  
1. Świadczenia usług cateringowych z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych.  

2. Przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usług cateringowych.  

3. Przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością 

substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane 

z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych. W przypadku produktów przetworzonych, 

takich jak, np. kawa, herbata, ciastka kruche, soki, woda, cukier, mleko, itp. Usługodawca zobowiązuje się, że będą one posiadać datę 

przydatności do spożycia wygasającą nie wcześniej niż na 2 miesiące przed dniem wykonania usług.  

4. Uwzględniania w ramach menu posiłku specjalnego, np. bezglutenowego/ wegetariańskiego w sytuacji udziału w szkoleniach osób 

o szczególnych potrzebach. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji w terminie minimum 3 dni przed planowanym 

szkoleniem.  

5. Kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem 

i transportem posiłków.  

6. Zapewnienia obsługi kelnerskiej, rozumianej jako działanie osoby lub osób, odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw oraz 

uprzątnięcie każdorazowo pomieszczenia ze wszystkich nieczystości (m.in. naczyń jednorazowych, pojemników termoizolacyjnych, 

itp.) po zakończeniu szkolenia.  

 

VII Opis warunków udziału w postępowaniu:  

 

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez 

stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018r., poz. 1986 

z późn. zm., zwaną w dalszej części: PZP, ustawą PZP).  

1. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający łącznie warunki określone w ppkt 1.1, 1.2 oraz którzy nie 

podlegają wykluczeniu z ppkt 1.3 (niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie z postępowania):  

 

1.1. Nie są powiązani 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ 

PO,  

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.  

 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z oświadczeniem 

Wykonawcy o braku ww. powiązań (Załącznik nr 1).  
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1.2. Dysponują potencjałem i doświadczeniem gwarantującym wykonanie niniejszego zamówienia:  

 

a. dysponują doświadczeniem w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia określonych w rozdziale VI „Opis przedmiotu 

zamówienia”, tj. w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - to 

w tym okresie) wykonali lub wykonują co najmniej jedno zamówienie (zamówienie rozumiane jako umowa) na usługi cateringu 

a łączna ilość osobodni zrealizowanych w ramach zamówień wynosi nie mniej niż 500.  

 

Zamawiający przy dokonywaniu oceny ofert będzie brał pod uwagę zamówienia (umowy) w trakcie wykonywania oraz 

zamówienia (umowy) wykonane w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. których termin zakończenia 

przypada w okresie 3 lat przed terminem składania ofert tj. od 09-05-2016 do 09-05-2019.  
Jako osobodzień rozumie się: zapewnienie jednego posiłku (obiad) oraz serwisu/przerwy kawowej dla 1 osoby przez 1 dzień.  

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił „Wykaz posiadanego doświadczenia Wykonawcy” 

(Załącznik Nr 3).  

1.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

a. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 176),  

ym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).  

 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z oświadczeniem 

Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 1).  

b. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy PZP.  

 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z oświadczeniem 

Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 1).  

c. Wykonawcę:  

ub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności,  

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa powyżej, 

chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

 

Weryfikacja spełnienia warunku: w celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:  

1. oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Załącznik Nr 1). W przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji - przedstawienie dokumentów potwierdzających: dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia z właściwym organem w sprawie spłat tych należności;  

2. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), a w przypadku zalegania z opłacaniem tych podatków lub opłat 

(Załącznik Nr 1) - przedstawienie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia z właściwym organem w sprawie spłat tych należności;  

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub przedstawienie dokumentu 

potwierdzającego zawarcie wiążącego porozumienia z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty 

zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz  

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego, zawarcie wiążącego 

porozumienia z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub 

wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

 

d. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy 

przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 
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i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów.  

 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z oświadczeniem 

Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 1).  

e. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, 

mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z oświadczeniem 

Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 1).  

f. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, 

mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z oświadczeniem 

Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 1).  

g. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.  

 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z oświadczeniem 

Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 1).  

h. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie 

ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544).  

 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z oświadczeniem 

Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 1).  

i. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.  

 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z oświadczeniem 

Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

(Załącznik nr 1).  

 

VIII Opis warunków zawarcia umowy:  

 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponosi pełną 

odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to 

z odpowiednich reguł i warunków wynikających z przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych 

związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do 

zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób.  

2. Zamawiający informuje, a Wykonawca, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy:  

a) przewidujące przyjęcie przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, 

których doznał Zamawiający na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę, 

w szczególności w postaci utraty części lub całości dofinansowania, uznania wydatków poniesionych przez Zamawiającego 

za niekwalifikowalne lub nałożenia na Zamawiającego korekty finansowej przez uprawnione podmioty/ organy oraz oświadczenie 

Wykonawcy, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje, że odpowiedzialność odszkodowawcza może przekroczyć wysokość 

wynagrodzenia wynikającego z umowy,  

b) przewidujące karę umowną /dot. Wykonawcy, który uzyskał punkty za kryterium „Klauzule społeczne”, w przypadku uznania jego 

oferty za najkorzystniejszą/ - w przypadku niezatrudniania/niezaangażowania w sposób nieprzerwany przy realizacji przedmiotu 

zamówienia zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie liczby osób niepełnosprawnych oraz w przewidzianej przez Zamawiającego 

formie (tj. co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę, w wymiarze co najmniej 1/2 etatu) - w wysokości 

iloczynu kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę (wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne), 

obowiązującego na dzień dokonania naruszenia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, w którym powyższe 

naruszenie miało miejsce, chyba że Wykonawca wykaże, że niezatrudnienie/niezaangażowanie tej osoby nastąpiło z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy i na zwolnionym stanowisku zostanie zatrudniona inna osoba spełniająca warunki określone 

w rozdziale „X Ocena ofert, Kryterium 3. „Klauzule społeczne” pkt 1 oraz pkt 2 niniejszego zapytania.  

c) przewidujące kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,  

d) zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,  

e) zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł 

Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy (określona w niniejszej części w pkt. 1 odpowiedzialność finansowa 

Zamawiającego przewyższająca wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą) oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia,  

f) zastrzegające możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego w przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:  
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naruszeń lub nie usunie skutków naruszeń pomimo wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonywania umowy, w formie 

pisemnej lub dokumentowej i upływu wyznaczonego w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 2 dni,  

 

ązał się do jej stosowania),  

 

zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

g) zastrzegające uprawnienie dla Zamawiającego /dot. Wykonawcy, który uzyskał punkty za kryterium „Klauzule społeczne”, 

w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą/, m.in.:  

w rozdziale „X Ocena ofert, Kryterium 3. „Klauzule społeczne” pkt 1 oraz pkt 2 niniejszego zapytania (umowy o pracę, zakresu 

obowiązków, orzeczenia o niepełnosprawności) wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenia 

społeczne oraz imienną miesięczną ewidencją czasu pracy na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia,  

h) zastrzegające uprawnienie dla Zamawiającego do kontroli sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia w każdym momencie 

jego realizacji. Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego powiadamiania Wykonawcy o zamiarze jej przeprowadzenia, 

w miejscach realizacji przedmiotu zamówienia i ma na celu weryfikację rzeczywistych warunków jego wykonywania, 

w szczególności weryfikację udziału w realizacji przedmiotu zamówienia osób niepełnosprawnych wskazanych przez Wykonawcę.  

i) zastrzegające, że ostateczna wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od zrealizowanej ilości osobodni szkoleniowych.  

j) zastrzegające, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie następowała na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę Faktury za zrealizowane usługi, zawierającej liczbę osobodni, na wskazany na Fakturze - rachunek 

bankowy, dostarczanej Zamawiającemu okresach miesięcznych [miesiąc kalendarzowy], w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej Faktury przez Zamawiającego, po otrzymaniu przez Zamawiającego środków z Instytucji Pośredniczącej, 

zgodnie z harmonogramem i planem finansowym wniosku oraz postanowieniami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją 

projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca.  

k) zastrzegające, że w przypadku uznania za niekwalifikowalne wydatków obejmujących wynagrodzenie za realizację przedmiotu 

zamówienia z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie w tym zakresie nie będzie Wykonawcy 

przysługiwało;  

 

IX Warunki zmiany umowy:  
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osobodni szkoleniowych, pod warunkiem:  

a) braku możliwości zrekrutowania przez Zamawiającego wymaganej liczby potencjalnych Uczestników/czek projektu w stosunku do 

pierwotnych założeń ujętych w przedmiotowym postępowaniu  

 

lub  

b) rezygnacji Uczestnika/czki projektu z udziału w projekcie w trakcie trwania projektu  

 

lub  

c) braku możliwości zrealizowania przez Wykonawcę usługi w miejscowości wskazanej przez Zamawiającego  

 

lub  

d) nieobecności Uczestnika/czki projektu na szkoleniu w danym dniu szkoleniowym  

 

lub  

e) wystąpienia innych obiektywnych przyczyn /zdarzeń losowych, siły wyższej/ niedających się przewidzieć na dzień podpisania 

umowy z Wykonawcą.  

 

W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pkt. 1 ppkt a)-e);  

y sytuacje wskazane 

w ppkt. a)-e) oraz  

 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu realizacji przedmiotu zamówienia, a także wydłużenia terminu 

realizacji umowy w przypadku przedłużającego się procesu rekrutacji, spowodowanego brakiem zgłoszeń od potencjalnych 

Uczestników/-czek projektu lub rezygnacji składanych przez potencjalnych Uczestników/-czki projektu oraz przez Uczestników/-czki 

projektu.  

 

Przedłużenie terminów zgodnie ze zdaniem poprzedzającym będzie obejmowało okres nie dłuższy niż konieczny do realizacji działań 

rekrutacyjnych.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu szkoleń obejmującego terminy, godziny oraz lokalizację, pod 

warunkiem:  

a) wystąpienia indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez Uczestników/czki projektu,  

b) w sytuacjach określonych w pkt. 1.  
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X Ocena ofert:  

 

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:  

1. Kryterium ceny:  
 

Cena brutto (C) w zł za całość zamówienia (tj. 1860 osobodni szkoleniowych) brutto – waga: 80% (max. 80 pkt).  

W ramach przedmiotowego kryterium maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta (cena brutto) według wzoru (pozostałe 

oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów):  

C = (CN : COB) x 80  

gdzie:  

C – cena brutto  

CN – cena najniższa spośród badanych ofert  

COB – cena oferty badanej  

 

2. Kryterium jakościowe:  
 

Doświadczenie Wykonawcy (DW) – waga: 10% (max. 10 pkt):  

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” otrzyma Wykonawca, który wykaże największą liczbę 

zrealizowanych osobodni usługi cateringowej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozdziale VII „Opis warunków udziału 

w postępowaniu” pkt 1 ppkt 1.2 - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej 

działalności będzie krótszy – to w tym okresie), w oparciu o dane zawarte w Załączniku Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, 

(pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów) według wzoru: Zamawiający przy dokonywaniu oceny ofert będzie 

brał pod uwagę zamówienia (umowy) w trakcie wykonywania oraz zamówienia (umowy) wykonane w okresie 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, tj. których termin zakończenia przypada w okresie 3 lat przed terminem składania ofert tj. 

od 09-05-2016 do 09-05-2019.  
DW = (DWo : DWmax) x 10  

gdzie:  

DW – doświadczenie Wykonawcy wyrażone jako liczba przyznanych punktów  

DWo – wykazana liczba wykonanych osobodni usługi cateringowej w badanej ofercie  

DWmax – maksymalna liczba wykonanych osobodni usługi cateringowej spośród badanych ofert  

 

3. „Klauzule społeczne”* (KS) – waga: 10% (max. 10 pkt):  
 

Spełnienie klauzuli społecznej oznacza, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

zostanie zatrudniona/zaangażowana co najmniej 1 osoba niepełnosprawna zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale „X Ocena 

ofert, Kryterium 3. „Klauzule społeczne” niniejszego zapytania.  

Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie Oświadczenia o spełnieniu klauzuli społecznej stanowiącej Załącznik Nr 2 do 

niniejszego zapytania, wg założenia:  

Oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 10 pkt. Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt.  

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej 

kryteria.  

Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: C + DW + KS, gdzie:  

C - cena brutto  

DW - doświadczenie Wykonawcy  

KS - klauzule społeczne  

Maksymalna ilość punktów, którą będzie mógł uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.  

* ”Klauzule społeczne”  
Wymagania dotyczące kryterium „Klauzule społeczne”:  

1. Dla spełnienia kryterium wymagane jest, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

była zatrudniona/zaangażowana co najmniej 1 osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511).  

2. Deklarując spełnianie kryterium klauzuli społecznej, Wykonawca zobowiązuje się do  

a. zapewnienia czynnego udziału przy realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej (zatrudnionej na 

podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy co najmniej 1/2 etatu oraz nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy na 

realizację usługi) – od pierwszego dnia realizacji przedmiotu zamówienia.  

b. przedłożenia Zamawiającemu – w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy na realizację usługi - kserokopii (potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem) dokumentów poświadczających fakt zatrudniania osoby niepełnosprawnej, tj.:  

 

cę wraz z zakresem obowiązków jakie osoba niepełnosprawna będzie pełnić przy realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz  

 

 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną biorącą udział przy realizacji przedmiotu zamówienia lub 

przez pracodawcę (Wykonawcę) przed zakończeniem okresu realizacji usługi (określonego w umowie na realizację usługi), 
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Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (forma pisemna/fax/e-mail) w terminie do 3 dni licząc od 

dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, a także do zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej warunki określone 

w pkt 1 oraz dostarczenie dokumentów wymienionych w pkt. 2 ppkt b – w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy z poprzednią 

osobą,  

c. uzyskania od osoby, o której mowa w pkt 1 oraz pkt 2, zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi, nie może brać udziału przy realizacji przedmiotu zamówienia,  

d. prowadzenia imiennej miesięcznej ewidencji czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej przy realizacji przedmiotu 

zamówienia, dokumentującej świadczenie pracy przy realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem liczby godzin 

przepracowanych każdego dnia miesiąca i wykonywanych przez nią czynnościach na rzecz realizacji przedmiotu zamówienia. 

Imienna miesięczna ewidencja czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej przy realizacji przedmiotu zamówienia powinna być 

podpisana przez osobę niepełnosprawną zatrudnioną przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz przez pracodawcę (Wykonawcę),  

e. dostarczania Zamawiającemu kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) imiennej miesięcznej ewidencji czasu pracy, 

o której mowa w pkt 2 ppkt d wraz z fakturą.  

3. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zapewnienia czynnego udziału 

osoby, o której mowa w pkt 1 oraz pkt 2 przez cały okres trwania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.  

4. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie 

dokumentacji poświadczającej zatrudnianie osoby, o której mowa pkt 1 oraz pkt 2 (umowy o pracę, zakresu obowiązków, orzeczenia 

o niepełnosprawności) wraz z: dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz imienną 

miesięczną ewidencją czasu pracy.  

5. W przypadku niezatrudniania/niezaangażowania w sposób nieprzerwany przy realizacji przedmiotu zamówienia wymaganej przez 

Zamawiającego liczby osób niepełnosprawnych oraz w przewidzianej przez Zamawiającego formie (tj. co najmniej 1 osoby 

niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę, w wymiarze co najmniej 1/2 etatu), Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia 

Zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę (wraz z należnymi 

składkami na ubezpieczenia społeczne), obowiązującego na dzień dokonania naruszenia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia, w którym osoba ta nie brała czynnego udziału/ nie była zatrudniana, chyba że Wykonawca wykaże, że 

niezatrudnienie/niezaangażowanie osoby niepełnosprawnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie i na zwolnionym 

stanowisku zostanie zatrudniona inna osoba spełniająca warunki określone w pkt 1 oraz pkt 2.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia w każdym momencie jego 

realizacji. Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego powiadamiania Wykonawcy o zamiarze jej przeprowadzenia, 

w miejscach realizacji przedmiotu zamówienia i ma na celu weryfikację rzeczywistych warunków jego wykonywania, 

w szczególności weryfikację udziału w realizacji przedmiotu zamówienia osób niepełnosprawnych wskazanych przez Wykonawcę.  

 

XI Opis sposobu przygotowania ofert:  

 

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:  

a) Załącznik nr 1: Formularz oferty Wykonawcy.  

b) Załącznik Nr 2: Oświadczenie dotyczące spełnienia klauzuli społecznej.  

c) Załącznik Nr 3: Wykaz posiadanego doświadczenia Wykonawcy.  

 

2. Do oferty należy dołączyć:  

a) oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Załącznik Nr 1);  

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - przedstawienie dokumentów potwierdzających: dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności /kopia dokumentów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do 

występowania w imieniu Wykonawcy/;  

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy lub przedstawienie 

dokumentu potwierdzającego, zawarcie wiążącego porozumienia z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia 

na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy;  

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego, zawarcie 

wiążącego porozumienia z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub 

wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy;  

d) oświadczenie dot. braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik Nr 

1).  
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3. Cenę oferty należy skalkulować w taki sposób, żeby obejmowała wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów [np. podatek VAT, składki 

ZUS płacone przez Zamawiającego itp.].  

Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów, a podana przez Wykonawcę cena za osobodzień jest stała i będzie 

obowiązywać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.  

4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.  

6. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.  

7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, 

w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.  

8. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu 

Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy do oferty należy 

dołączyć stosowne upoważnienie.  

9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub 

wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu winno być złożone zgodnie z Rozdziałem XIV „Forma, miejsce i termin składania ofert”, a koperta zawierać 

dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

10. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.  

11. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.  

12. Termin związania ofertą: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

XII Pozostałe informacje:  

 

1. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym 

w kolejności z rankingu ofert Wykonawcą.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany warunków postępowania, odwołania bądź jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek 

z ofert.  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wyłącznie drogą:  

- pocztową na adres: Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Edukacja” s.c. Krzysztof Kot & Magdalena Kot 

ul. Marywilska 4B 26-600 Radom lub  

- e-mailową na adres: biuro@edukacjarad.pl  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia pytań Wykonawcy (związanych z wyjaśnieniem treści zapytania 

ofertowego) bez odpowiedzi, w przypadku gdy wniosek o udzielenia wyjaśnień wpłynie później niż do dnia 06.05.2019 r.  

5. Oferty złożone po terminie, niekompletne, błędnie skonstruowane, nie spełniające wymagań określonych w niniejszym zapytaniu 

nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.  

 

XIII Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – 

dalej RODO, poniżej Zamawiający przedstawia następujące informacje:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Edukacja” s.c. Krzysztof 

Kot & Magdalena Kot ul. Marywilska 4B 26-600 Radom , NIP: 7961871248.  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-

mail: biuro@edukacjarad.pl  

3. Dane Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit b, c. RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem 

prowadzonym w oparciu o zasadę konkurencyjności.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu przez 

Państwo Polskie do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego 

Projektu, w ramach którego udzielane jest niniejsze zamówienie.  

5. Przetwarzanie danych Wykonawcy nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

6. Ma Pani/Pan prawo do:  

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości żądania od Administratora ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania,  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa 

w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.  

7. 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. b,c RODO.  

8.Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej oraz do żadnej organizacji międzynarodowej.  
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9.Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy przez Zamawiającego jest niezbędne do wzięcia udziału w procedurze wyboru 

wykonawcy, o której mowa powyżej. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie odrzucenie oferty 

Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.  

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być uprawnione podmioty, na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, 

z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. na usługi informatyczne, usługi 

prawne) oraz uczestnicy (osoby, na rzecz których będą realizowane usługi objęte przedmiotem niniejszego zamówienia).  

10. Wszystkie powyższe zapisy dotyczą zarówno Wykonawcy jak i osób wskazanych przez niego w treści oferty.  

 

XIV Forma, miejsce i termin składania ofert:  

 

Oferty należy składać wyłącznie pocztą lub kurierem na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 i 2 i 3 do niniejszego 

dokumentu, do dnia 09.05.2019 do godz.9:00 wyłącznie pod adres: Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Edukacja” s.c. 

Krzysztof Kot & Magdalena Kot ul. Marywilska 4B, 26-600 Radom 

 

Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na 

realizację usług cateringowych”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta. 

 

 

Termin złożenia oferty: do dnia 09.05.2019 r. do godz. 9.00 

Decyduje data wpływu.  


