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(„część opisowa”) 

Lublin, dnia 08.02.2022r. 

Fundacja FLOW 

ul. Szewska 6  

20-086 Lublin 

 

ROZEZNANIE RYNKU  

ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Fundacja FLOW, ul. Szewska 6, 20-086 Lublin w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z 

Gminą Uścimów/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie pt. „Model wsparcia 

seniorów w Gminie Uścimów” nr RPLU.11.02.00-06-0144/20 planuje zrealizowanie USŁUGI tj.: 

zapewnienia wyżywienia na terenie Gminy Uścimów (powiat lubartowski województwa 

lubelskiego). 

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztów: zapewnienie wyżywienia (kod CPV 

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; kod CPV 55520000-1Usługi 

dostarczania posiłków) tj.: przygotowanie i dostarczenie posiłków do Klubu Seniora na terenie gminy 

Uścimów, Krasne 148, budynek OSP Krasne. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Zapewnienie wyżywienia na: 

1. Cykliczne spotkania okolicznościowe – 9 spotkań  (np. dzień babci/dziadka, Wigilia, tłusty 

czwartek, Wielkanoc, Andrzejki, dzień seniora) zapewnienie poczęstunku oraz obiadu zgodnego z 

tematyką spotkania okolicznościowego/zgodnie z polską tradycją -  śr. 5 dni/rok x 2 lata x 20 UP. 

Łącznie 180 osobospotkań 

 

Zapewnienie pełnego wyżywienia –tj.:  

 Poczęstunku obejmującego: wodę gazowaną/niegazowaną, mleko, cukier, drobne słone lub słodkie 

przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce z uwzględnieniem tematyki spotkania 

okolicznościowego np. tłusty czwartek - pączki; Wielkanoc – mazurek/babka itp. – w ilości 

wystarczającej dla 20 UP. 

oraz  

 Posiłku/obiadu: dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) tj. zupa, (co najmniej 250 ml na jednego 

UP), porcja mięsa/ryby (co najmniej 150 gramów na jednego UP), ziemniaki (co najmniej 150 

gramów na jednego UP) lub ryż/kasza (co najmniej 150 gramów na jednego UP) lub frytki (co 

najmniej 150 gramów na jednego UP), surówka (co najmniej 150 gramów na jednego UP) oraz 

napój tj. woda gazowana/niegazowana lub sok (co najmniej 0,5 litra na jednego UP) – z 

uwzględnieniem tematyki spotkania okolicznościowego np. Wigilia – barszcz czerwony wigilijny z 

uszkami + ryba po grecku itp. w ilości wystarczającej dla 20 UP. 
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2.  Catering na warsztaty manualne - śr. w miesiącu 3 spotkania. x śr. 7 UP x 17 miesięcy. Usługa 

będzie realizowana w okresie od kwietnia 2022r. do sierpnia 2023r.  Zastrzegamy możliwość 

przesunięcia okresu realizacji usługi.  Łącznie 357 osobospotkań. 

Zapewnienie pełnego wyżywienia –tj.:  

 Poczęstunku obejmującego: wodę gazowaną/niegazowaną, mleko, cukier, drobne słone lub słodkie  

przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce – w ilości wystarczającej dla śr. 7 UP. 

oraz  

 Posiłku/obiadu: dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) tj. zupa, (co najmniej 250 ml na jednego 

UP), porcja mięsa (co najmniej 150 gramów na jednego UP), ziemniaki (co najmniej 150 gramów 

na jednego UP) lub ryż/kasza (co najmniej 150 gramów na jednego UP) lub frytki (co najmniej 150 

gramów na jednego UP), surówka (co najmniej 150 gramów na jednego UP) oraz napój tj. woda 

gazowana/niegazowana lub sok (co najmniej 0,5 litra na jednego UP) – w ilości wystarczającej dla 

śr. 7 UP. 

 

3. Catering na warsztaty kompetencji społecznych i osobistych śr. w miesiącu 2 spotkania x 2 gr. 

śr. 8UP x 17 miesięcy. Usługa będzie realizowana w okresie od kwietnia 2022r. do sierpnia 

2023r.  Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi.  Łącznie 544 osobospotkań. 

Zapewnienie pełnego wyżywienia –tj.:  

 Poczęstunku obejmującego: wodę gazowaną/niegazowaną, mleko, cukier, drobne słone lub słodkie 

przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce – w ilości wystarczającej dla 2 grup śr. 8 UP. 

oraz  

 Posiłku/obiadu: dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) tj. zupa, (co najmniej 250 ml na jednego 

UP), porcja mięsa (co najmniej 150 gramów na jednego UP), ziemniaki (co najmniej 150 gramów 

na jednego UP) lub ryż/kasza (co najmniej 150 gramów na jednego UP) lub frytki (co najmniej 150 

gramów na jednego UP), surówka (co najmniej 150 gramów na jednego UP) oraz napój tj. woda 

gazowana/niegazowana lub sok (co najmniej 0,5 litra na jednego UP) – w ilości wystarczającej dla 

2 grup śr.8 UP. 

 

4. Catering na warsztaty terapeutyczne śr. w miesiącu 1 spotkanie x . śr.9 UP x 17 miesięcy. 

Usługa będzie realizowana w okresie od kwietnia 2022r. do sierpnia 2023r.  Zastrzegamy 

możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi.  Łącznie 153 osobospotkań. 

 

Zapewnienie pełnego wyżywienia –tj.:  

 Poczęstunku obejmującego: wodę gazowaną/niegazowaną, mleko, cukier, drobne słone lub słodkie 

przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce – w ilości wystarczającej dla śr. 9  UP. 

oraz  

 Posiłku/obiadu: dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) tj. zupa, (co najmniej 250 ml na jednego 

UP), porcja mięsa (co najmniej 150 gramów na jednego UP), ziemniaki (co najmniej 150 gramów 

na jednego UP) lub ryż/kasza (co najmniej 150 gramów na jednego UP) lub frytki (co najmniej 150 

gramów na jednego UP), surówka (co najmniej 150 gramów na jednego UP) oraz napój tj. woda 
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gazowana/niegazowana lub sok (co najmniej 0,5 litra na jednego UP) – w ilości wystarczającej dla 

śr. 9  UP. 

 

5. Catering na warsztaty profilaktyki zdrowotnej - śr. w miesiącu 1 spotkanie x 2 gr. śr. 9 os. x 

śr.17 miesięcy. Usługa będzie realizowana w okresie od kwietnia 2022r. do sierpnia 2023r.  

Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Łącznie 306 osobospotkań. 

 

Zapewnienie pełnego wyżywienia –tj.:  

 Poczęstunku obejmującego: wodę gazowaną/niegazowaną, mleko, cukier, drobne słone lub słodkie 

przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce – w ilości wystarczającej dla 2 grup śr. 9 UP. 

oraz  

 Posiłku/obiadu: dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) tj. zupa, (co najmniej 250 ml na jednego 

UP), porcja mięsa (co najmniej 150 gramów na jednego UP), ziemniaki (co najmniej 150 gramów 

na jednego UP) lub ryż/kasza (co najmniej 150 gramów na jednego UP) lub frytki (co najmniej 150 

gramów na jednego UP), surówka (co najmniej 150 gramów na jednego UP) oraz napój tj. woda 

gazowana/niegazowana lub sok (co najmniej 0,5 litra na jednego UP) – w ilości wystarczającej dla 

2 grup śr. 9 UP. 

 

6. Catering na warsztaty inicjatyw lokalnych śr. w miesiącu 1 spotkanie x 2 grupy  śr. 10 

UP x 17 miesięcy. Usługa będzie realizowana w okresie od kwietnia 2022r. do sierpnia 2023r. 

Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi.  Łącznie 340 osobospotkań. 

 

Zapewnienie pełnego wyżywienia –tj.:  

 Poczęstunku obejmującego: wodę gazowaną/niegazowaną, mleko, cukier, drobne słone lub słodkie 

przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce – w ilości wystarczającej dla 2 grup  śr. 10 

UP 

oraz  

 Posiłku/obiadu: dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) tj. zupa, (co najmniej 250 ml na jednego 

UP), porcja mięsa (co najmniej 150 gramów na jednego UP), ziemniaki (co najmniej 150 gramów 

na jednego UP) lub ryż/kasza (co najmniej 150 gramów na jednego UP) lub frytki (co najmniej 150 

gramów na jednego UP), surówka (co najmniej 150 gramów na jednego UP) oraz napój tj. woda 

gazowana/niegazowana lub sok (co najmniej 0,5 litra na jednego UP) – w ilości wystarczającej dla 

2 grup  śr. 10  UP. 

 

7. Poczęstunek na przeszkolenie nordic walking 1 spotkanie x 12 os. Usługa będzie realizowana 

w lutym  2022r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi.  Łącznie 12 

osobospotkań. 

 

Zapewnienie wyżywienia –tj.:  

 Poczęstunku obejmującego: wodę gazowaną/niegazowaną, mleko, cukier, drobne słone lub słodkie 

przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce – w ilości wystarczającej dla 12 UP. 
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8. Poczęstunek na warsztaty pierwszej pomocy 2 gr. x śr. 3spotkania x śr. 9 UP. Usługa będzie 

realizowana w okresie od kwietnia 2022r. do sierpnia 2023r.  Zastrzegamy możliwość 

przesunięcia okresu realizacji usługi.  Łącznie 54 osobospotkań. 

 

Zapewnienie wyżywienia –tj.:  

Poczęstunku obejmującego: wodę gazowaną/niegazowaną, mleko, cukier, drobne słone lub słodkie 

przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce – w ilości wystarczającej dla 2 gr. śr. 9 UP 

W związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) dostarczenia ciepłych posiłków w naczyniach jednorazowych z kompletem sztućców pod 

wskazany adres tj. Klub Seniora na terenie gminy Uścimów, Krasne 148, budynek OSP Krasne i 

we wskazanym terminie zgodnie z harmonogramem realizacji, przekazanym wykonawcy na min. 

5 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w 

cenie oferty. 

b) posiłki dostosowane do wymagań uczestników projektu w przypadku zgłoszenia 

zapotrzebowania Wykonawca zapewni posiłki wegetariańskie lub inne dostosowane do 

specjalnych potrzeb żywieniowych  uczestników  

c) używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, 

d) przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.), 

e) dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką 

jakością w odniesieniu do użytych składników, 

f) kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt  

z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków, 

g) zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi 

dotyczącymi żywności. 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA i SKŁADANIA OFERT 

1. Miejsce składania ofert: Fundacja FLOW, ul. Szewska 6, 20-086 Lublin lub e-mail: 

fundacja.flow@wp.pl 

2. Złożenie oferty w formie pisemnej polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu 

całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) do miejsca składania ofert.  

3. Oferta musi być złożona do 14.02.2022r. do godziny 14:00. Decyduje godzina wpływu oferty. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy jedynie ustaleniu cen rynkowych na 

usługę i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach 

i z określonym podmiotem, który złożył ofertę. 

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Wykonawca 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. 
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Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: 

Gwarantują wysoką jakość świadczonych usług oraz dysponują osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca składając 

ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.  

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty 

oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

4. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia zawarte będą zapisy: 

 Zastrzegające kary umowne na rzecz Zamawiającego w następujących sytuacjach: 

a) Realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom – kara umowna w 

wysokości 5% całkowitego umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy przypadek 

realizacji umowy niezgodnie z ustalonym harmonogramem; 

b) Nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie - kara 

umowna w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w 

przedstawieniu dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie; 

c) Przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, 

przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa - kara 

umowna w wysokości 10% całkowitego umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy 

przypadek przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, 

przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa;  

 Rozszerzające odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy ustawy 

odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 kc); 

 Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy;  

 Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych; 

 O przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych 

i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe 

wynagrodzenie z tego tytułu. 

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma prawo żądania zmniejszenia kary umownej zgodnie z 

art. 484 § 2. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

5. Zamawiający informuje, że z tytułu realizacji usługi przez Wykonawcę, Zamawiający ponosi pełną 

odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie 

Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu oraz odpowiednich reguł 

i wytycznych, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych 

i interpretacji związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe Wykonawca przyjmuje do 
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wiadomości, iż Zamawiający określił sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji usługi przez 

Wykonawcę w ww. sposób. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość wypłacania wykonawcy zaliczek w trakcie realizacji usługi, 

uzależnionych m.in. od postępu i prawidłowości realizacji usługi oraz kompletności i poprawności 

przedkładanych przez wykonawcę dokumentów. Jednakże w każdym przypadku decyzja 

o wypłacie zaliczek należy wyłącznie do Zamawiającego. 

7. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację usługi znajdą się zapisy przewidujące 

możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 

 Terminu i harmonogramu realizacji umowy; 

 Ostatecznej liczby Uczestników Projektu w ramach umowy; 

 Ostatecznej liczby godzin wsparcia; 

 Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na 

pokrycie wydatków związanych realizacją usługi na etapie, w którym uczestniczył w nim 

Wykonawca i może ulegać opóźnieniom). 

 

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 

warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian 

w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź 

zmiany załączników do umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


