Warszawa, 24 marca 2017 r.

ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI POLEGAJĄCE NA ZORGANIZOWANIU
I PRZEPROWADZENIU WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ
I.

ZAMAWIAJĄCY:

QS Zurich Sp. z o.o.
ul. Słupska 6A
02-495 Warszawa
NIP 952-201-33-25
e-mail: karolina.turkiewicz@qszurich.pl
telefon: +48 22 651 74 88

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez QS Zurich Sp. z o.o. zwracam
się z prośbą o oszacowanie kosztów usługi zorganizowania i przeprowadzenia wyżywienia
dla uczestników szkoleń w zakresie opisanym poniżej w ramach projektu „Aktywizacja
zawodowa furtką do kariery” nr RPWP.06.02.00-30-0046/15 realizowanego na terenie
województwa wielkopolskiego w okresie od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 29
marca 2017r. do 31 października 2019r.

1. Dostarczone dania i produkty muszą być świeże i ciepłe.
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Wymagania dot. ciepłego posiłku (obiadu / lunchu):
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Usługa powinna obejmować (wymagania minimalne):
 ciepły posiłek dwudaniowy (obiad / lunch), obejmujący nie mniej niż:
o zupę (200 ml na osobę),
o drugie danie (na osobę mięso lub ryba 150-200 g, ziemniaki lub ryż 150 g, surówka
i/lub sałatka 150-200 g; w przypadku osób o szczególnych wymaganiach
żywieniowych, np. wegetarian porcja na osobę to 300-350 g dania, surówka i/lub
sałatka 150-200 g),
o napój (0,33 l na osobę),
 serwis kawowy, obejmujący nie mniej niż:
o 4 filiżanki kawy na osobę,
o 4 filiżanki herbaty na osobę,
o 2 butelki 0,33 l wody mineralnej na osobę,
o 10 sztuk ciasteczek na osobę,
o mleko (odpowiednio),
o cukier (odpowiednio),
o cytryna (odpowiednio).

2. Posiłek może być dostarczony do miejsca szkolenia w jednorazowych termicznych
opakowaniach lub dowieziony i podany na zastawie stołowej.
3. Posiłki powinny być serwowane o wskazanej przez Zamawiającego porze.
4. Wykonawca zapewni menu mięsne i wegetariańskie.
5. Zamawiający na 2 (dwa) dni przed szkoleniem otrzyma 2 propozycje menu do wyboru.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby ciepłych
posiłków (obiadów / lunchy) o maksymalnie 3 sztuki, o czym poinformuje Wykonawcę na
1(jeden) dzień przed planowym terminem realizacji usługi.
Wymagania dot. serwisu kawowego:
 będzie realizowany w sąsiedztwie sali szkoleniowej,
 będzie realizowany w czasie 3 przerw w szkoleniach,
 uczestnicy szkoleń sami korzystają z serwisu bez dodatkowej obsługi ze strony
Wykonawcy,
 do serwowania kawy Wykonawca dostarczy termosy,
 kawa i herbata mogą być serwowane w naczyniach szklanych lub jednorazowych.
Wykonawca zapewni naczynia i sztućce niezbędne do serwowania i podania posiłków oraz
serwisu kawowego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia resztek
pożywienia oraz naczyń po posiłku i serwisie kawowym.
Planowany czas trwania zamówienia to 252 dni. Przedmiot zamówienia będzie realizowany
w okresie od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 29 marca 2017r. do 31 października
2019r. Usługi dotyczyć będą łącznie 4 032 osobodni wyżywienia.
Zamówienie dotyczy ogółem 252 dni szkoleniowych dla 336 osób.
Przykładowy plan dnia szkoleniowego:
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Zamawiający przed planowanym terminem rozpoczęcia każdego szkolenia poinformuje
Wykonawcę o dokładnej lokalizacji, w której każdorazowo należy zapewnić realizacje usługi.
Dokładny adres świadczenia usług Zamawiający wskaże nie później niż 2 (dwa) dni przed
realizacją każdego szkolenia.
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Usługi realizowane będą na terenie województwa wielkopolskiego w miejscu prowadzenia
szkolenia w następujących powiatach: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński,
gostyński, grodziski, jarociński, kępiński, kolski, koniński, kościański, krotoszyński,
leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrzeszowski, pilski, pleszewski,
rawicki, słupecki, szamotulski, średzki, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński,
złotowski.
Wykonawca pokrywa koszty dojazdu do miejsca realizacji szkolenia wyznaczonego przez
Zamawiającego.

III.

KLAUZULE SPOŁECZNE

Zamawiający informuje, że w ramach postepowania stosuje klauzulę społeczną.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt.1 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu
zamówienia zatrudniona była na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisu art.
22 § 1 Kodeksu pracy ) co najmniej 1 (jedna) osoba bezrobotna, młodociana bądź
niepełnosprawna.
Mogą to być osoby:
a) bezrobotne lub młodociane w celu przygotowania zawodowego, o których mowa
w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99
poz. 1001 z późn. zm.), lub
b) niepełnosprawne, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.
1997 nr 123 poz. 776), lub
c) inne niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143).
Wykonawca będzie zobowiązany utrzymywać stan ciągłości zatrudnienia ww.
osoby(osób) zaangażowanej do realizacji niniejszego zamówienia przez cały okres
realizacji Przedmiotu umowy.
Wymagania w zakresie zatrudnienia osoby/osób na podstawie umowy o pracę odnoszą
się do bezpośredniego ich zaangażowania do realizacji Usługi (tj. w zakresie
przygotowania i dostarczenia wyżywienia dla uczestników szkoleń), zgodnie z opisem
zamieszczonym w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji Usługi winno trwać do dnia
zakończenia świadczenia usługi.
Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest
do:
a. zatrudniania co najmniej 1 (jednej) osoby bezrobotnej, młodocianej bądź
niepełnosprawnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym punkcie
zapytania ofertowego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania umowy
nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, na podstawie umowy o pracę,
b. przedłożenia zamawiającemu umów o pracę – w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy,
c. w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę bezrobotną, młodocianą bądź
niepełnosprawną lub przez pracodawcę (z winy/bez winy ww. osoby), wykonawca
będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego,
młodocianego bądź niepełnosprawnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku
pracy ze zwolnioną 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, młodocianych bądź
niepełnosprawnych (1 osoby na podstawie umowy o pracę) wykonawca będzie
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Zamawiający zastrzega, że:

zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w wysokości 100% łącznego
wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że wykonawca wykaże, że niezatrudnienie
wskazanych osób nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę
nieleżącą po stronie wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób
bezrobotnych, młodocianych bądź niepełnosprawnych zdolnych do wykonania
zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie, i w okresie jego
realizacji. Ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa na Wykonawcy.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu
o spełnieniu klauzuli społecznej Wykonawcy stanowiącym załącznik do niniejszego
rozeznania.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.
IV.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

W odpowiedzi na rozeznanie rynku proszę o wskazanie kwot netto oraz kwot brutto zgodnie
z poniższym podziałem:
Nazwa usługi

Cena netto w PLN
za osobę

Cena brutto w PLN za
osobę

CIEPŁY POSIŁEK DWUDANIOWY
(OBIAD / LUNCH),
na 1 (jednego) uczestnika za 1 (jeden)
dzień szkolenia

…… PLN

…… PLN

…… PLN

…… PLN

…… PLN

…… PLN

SERWIS KAWOWY,
na 1 (jednego) uczestnika za 1 (jeden)
dzień szkolenia
RAZEM usługa wyżywienia na 1
(jednego) uczestnika za 1 (jeden) dzień
szkolenia
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Informację zwrotną (oferty) oraz wszelkie pytania proszę kierować drogą e-mailową na adres
e-mail: zamowienia@qszurich.pl w terminie do 28.03.2017r. do godziny 24.00.
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Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że faktury za usługę wystawiane będą na faktyczną
liczbę osób korzystających z wyżywienia w danym dniu szkoleniowym.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi najwyższej jakości i w razie zastrzeżeń
do usługi ze strony uczestników, dostosuje się do wytycznych Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązuje się do wystawienia faktury za realizację zamówienia obejmującego wyżywienie
na ww. szkoleniu, z 14-dniowym terminem płatności.

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada:
1. Uprawnienia do wykonywania działalności.
2. Niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Odpowiedni potencjał techniczny przez co rozumie się dysponowanie kuchnią,
samochodem i osobami zdolnymi do przygotowania, dostarczenia i serwowania
posiłków oraz odbioru resztek.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

Strona
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Załącznik Nr 1 - WZÓR OFERTY
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Załącznik Nr 1 - WZÓR OFERTY

………………………………
miejscowość i data

.

OFERTA
w odpowiedzi na
ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI POLEGAJĄCE NA ZORGANIZOWANIU
I PRZEPROWADZENIU WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

ZAMAWIAJĄCY:
QS Zurich Sp. z o.o.
ul. Słupska 6A
02-495 Warszawa
NIP 952-201-33-25
e-mail: karolina.turkiewicz@qszurich.pl
telefon: +48 22 651 74 88

OFERENT:
1. Nazwa firmy

………(proszę wpisać)……………………....

2. Adres

………(proszę wpisać)……………………....

3. Tel./Fax.

………(proszę wpisać)……………………….

4. E-mail

………(proszę wpisać)……………………….

5. Numer NIP

………(proszę wpisać)……………………….

Nazwa usługi

Cena netto w PLN
za osobę

Cena brutto w PLN za
osobę
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na 1 (jednego) uczestnika za 1 (jeden)
dzień szkolenia
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CIEPŁY POSIŁEK DWUDANIOWY
(OBIAD / LUNCH),

SERWIS KAWOWY,
na 1 (jednego) uczestnika za 1 (jeden)
dzień szkolenia
RAZEM usługa wyżywienia na 1
(jednego) uczestnika za 1 (jeden) dzień
szkolenia

Składając ofertę oświadczam, że posiadam:
1. Uprawnienia do wykonywania działalności.
2. Niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Odpowiedni potencjał techniczny przez co rozumie się dysponowanie kuchnią,
samochodem i osobami zdolnymi do przygotowania, dostarczenia i serwowania
posiłków oraz odbioru resztek.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

Oświadczam, że:
Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z 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, w szczególności poprzez:

danie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
pełnomocnika;
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podpis / pieczątka

Strona

Data

……………………………………………………….
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………………………..
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OŚWIADCZENIE o spełnieniu klauzuli społecznej
Odpowiadając na rozeznanie, którego przedmiotem są usługi polegające na zapewnieniu
wyżywienia dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa furtką do
kariery” nr RPWP.06.02.00-30-0046/15, oświadczam, że mogę/możemy* ubiegać się
o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ spełniam/spełniamy* dodatkowo
zastrzeżone warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia podane w
rozeznianiu.
Zobowiązujemy się, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu
zamówienia przez cały okres trwania umowy, będziemy zatrudniać na podstawie umowy o
pracę (w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) co najmniej 1 (jedna) osobę
spośród wymienionych poniżej kategorii:
a)* bezrobotne lub młodociane w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w
przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn.
zm.), lub
b)* niepełnosprawne, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997
nr 123 poz. 776), lub
c)* inne niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143).

………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko),

……………………………………………..
pieczęć Wykonawcy / Podwykonawcy *
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* Niepotrzebne skreślić
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………………………………
miejscowość i data
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