
 

 

Jaworzno, dn. 4.04.2017 

Zamawiający: 
C.M.T. Sp. z o.o. 
Ul. Grunwaldzka 275  
43-600 Jaworzno   
Tel. 32 700 76 00, fax 32 700 75 56 
sekretariat@cmt.edu.pl          
  

 
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej  

 
1. Informacje ogólne o projekcie: 

1) Postępowanie realizowane jest w ramach projektu: 
„WY-grajmy razem”  realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla 

działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2) Krótki opis projektu: Celem głównym Projektu jest przełamanie barier uniemożliwiających 
integrację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami  
i zaproponowanie nowatorskich form wsparcia oraz udzielenie pomocy Uczestnikom/czkom 
projektu w kształtowaniu kluczowych kompetencji społeczno-zawodowych. 

3) Grupa docelowa: 72 osób niepełnosprawnych, w tym 38 mężczyzn i 34 kobiet,  
w wieku 18-34 lata, niepełnosprawne w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,  
w tym również z autyzmem. 

4) Czas trwania projektu: 01.02.2017r.-15.12.2018r. – realizacja zadania: od dnia zawarcia umowy do 
31.08.2018r. - z możliwością przedłużenia okresu realizacji zadania zgodnie z postanowieniami pkt 
14. 

 
 

2. Tryb postępowania:  
Wybór wykonawcy odbędzie się zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 (dalej: Wytyczne).  
 

3. Nazwa i kod CPV: 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków  
 

4. Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty na adres: C.M.T. 
Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno lub osobiście w siedzibie firmy.  

 



 

Termin dostarczenia oferty upływa 18.04.2017 o godz. 10.00  
 
Pytania dotyczące niniejszego postępowania można kierować elektronicznie na adres: bm@cmt.edu.pl 
 

5.  Podstawowe zasady postępowania: postępowanie realizowane jest w sposób 
transparentny, z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.  

 
Sposób upublicznienia zapytania: Opublikowanie nastąpiło w dniu 06.04.2017r. na stronie 
internetowej Zamawiającego: www.cmt.edu.pl; na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, jak 
również w Biurze projektu, mieszczącym się pod adresem ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno. 
 

6. Opis przedmiotu zamówienia: 

Firma C.M.T. Sp. z o. o. na terenie województwa śląskiego w ramach projektu „WY- Grajmy razem.” 
planuje w miejscowości Jaworzno zrealizowanie: 
–zajęć warsztatowych ; 
–kurs ECDL 
- warsztaty milowy krok w dorosłośc  
W związku z powyższym poszukujemy podmiotów, którzy zapewnią i dostarczą we wskazane 
miejsce catering w postaci przerwy kawowej oraz przerwy kawowej i  obiadu dla maksymalnie 72 
osób w miejscowości Jaworzno  
Przez catering w postaci przerwy kawowej oraz obiadu rozumie się 
1. Przerwę kawową w skład, której wchodzą: 
- co najmniej trzy rodzaje ciastek, 
drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce 
(co najmniej 200 gram na osobę), 
- gorąca kawa, gorąca herbata, woda gazowana i niegazowana (co najmniej 0,5 litra na osobę), cukier 
oraz śmietanka do kawy w wystarczającej ilości, cytryna, 
- zapewnienie niezbędnych naczyń i sztućców w wystarczającej ilości, 
- obowiązek uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń po posiłku. 
Obiad w skład, którego wchodzi: 
- zupa (co najmniej 300ml na osobę), 
- porcja mięsa (co najmniej 150 gram na osobę) 
- ziemniaki (co najmniej 150 gram na osobę) lub ryż (co najmniej 150 gram na osobę) lub frytki(co 
najmniej 150 gram na osobę), 
- surówki (co najmniej 150 gram na osobę), 
- zapewnienie niezbędnych naczyń, sztućców, gorącej kawy, gorącej herbaty, wody gazowanej 
i niegazowanej (co najmniej 0,5 litra na osobę), cukru oraz śmietanki do kawy, cytryny 
- obowiązek uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń po posiłku. 
 
W związku z powyższym w ramach umowy planujemy zamówić 
- łącznie maksymalnie 1728 cateringi  składające się wyłącznie z przerw kawowych na zajęcia 
warsztatowe ; 
-łącznie maksymalnie 1440 cateringi  składające się wyłącznie z przerw kawowych na zajęcia 
komputerowe ECDL 
-łącznie maksymalnie 792 cateringi  składające się z przerw kawowych i obiadu na zajęcia milowy 
krok w dorosłość  
 
Obowiązki Wykonawcy: 



 

1. Dostarczone dania i produkty muszą być świeże i ciepłe; 
2. Catering ma być dostarczony do miejsca doradztwa w termicznych opakowaniach lub dowieziony 
i podany na zastawie stołowej. 
3. Wykonawca zapewni również niezbędne naczynia, sztućce, a także zobowiązuje się 
do uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń po posiłku 
4. Poczęstunek ma być dostępny przez cały okres trwania doradztwa/szkolenia (8 godzin 
zegarowych). Uzupełniany podczas trwania obiadu. 
5. Catering dostarczany ma być w razie potrzeby również w weekendy (sobota, niedziela). 
Zamawiający ustala termin dni i godziny dostarczenia cateringu. 
 
Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia/zmniejszenia zapotrzebowania na obiady oraz/lub 
poczęstunki w zależności od przebiegu projektu 
Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do sierpnia 2018r.  
. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy w zależności od przebiegu 
doradztwa/szkolenia. 
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy podmiotów gotowych do zrealizowania całości 
ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Prosimy o wycenę kosztów realizacji 
zamówienia. 
 
 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis spełniania tych warunków: 
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie następujące wymagania: 
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (w tym doświadczenie przy organizacji cateringu dla 
zorganizowanych grup) oraz dysponują potencjałem technicznym (w tym zaplecze do przewożenia 
cateringu) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 
ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
B. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
zdrowia na etapie realizacji zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 
ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
C. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 
ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
D. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub Nie 
są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 
-  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
- 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. 



 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
E. Oświadczają, iż do realizacji zamówienia, przez cały okres trwania umowy, będą zatrudniać na 
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej co najmniej jedną 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 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 
123 poz. 776 z późn. zm.), 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 z późn. zm). 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
Na etapie podpisania umowy Wykonawca przedstawia odpowiedni dokument o spełnieniu 
kryterium. Dokumentem tym jest w przypadku: 
a) osób bezrobotnych - zaświadczenie z właściwego im urzędu pracy; 
b) osób młodocianych w celu przygotowania zawodowego – dokument potwierdzający wiek 
osoby oraz brak kwalifikacji zawodowych; 
c) osób niepełnosprawnych - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw 
orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy 
wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 
d) osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności - 
zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej (gminnego lub miejskiego ośrodka pomocy 
społecznej), informacja ze schroniska lub domu dla bezdomnych, w którym dana osoba przebywa 
i realizuje program wychodzenia z bezdomności; 
e) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie 
lecznictwa odwykowego - zaświadczenie o odbyciu programu psychoterapii uzależnień od 
podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne 
w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu; 
f) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu 
programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej - zaświadczenie zakładu opieki 
zdrowotnej potwierdzające, że osoba jest osobą uzależnioną od narkotyków lub innych środków 
odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; 
g) chorych psychicznie - zaświadczenie zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające, że osoba jest 
osobą chorą psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; 
h) zwalnianych z zakładów karnych mających trudności w integracji ze środowiskiem - 
zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej potwierdzającego, że osoba jest osobą zwalnianą 
z zakładu karnego, mającą trudności w integracji ze środowiskiem; 
i) uchodźców realizujących indywidualny program integracji – zaświadczenie z powiatowego 
centrum pomocy rodzinie potwierdzające, że osoba jest uchodźcą realizującym indywidualny 
program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 
j) do każdego z dokumentów wymienionych w punktach od a) do i) wykonawca załącza 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy zawartej z osobą zatrudnioną 
do realizacji zamówienia, oraz oświadczenie osoby o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w związku z realizacją zamówienia. 



 

Na etapie realizacji umowy wykonawca musi co miesiąc składać, łącznie z fakturą za wykonaną 
usługę, dokumenty potwierdzające, że dana osoba zaangażowana jest w realizację zamówienia. 
Dokumentem tymi są: 
a) oświadczenie wykonawcy, że nadal zatrudnia daną osobę; 
b) oświadczenie osoby, że uczestniczy w realizacji zamówienia. 
W przypadku niezłożenia przez wykonawcę, łącznie z fakturą oświadczeń, zostanie na niego 
nałożona jest kara w wysokości 50% wartości faktury. Kara zostanie potrącona z należności 
wynikającej z faktury. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonania zamówienia poprzez 
zbadanie rzeczywistych warunków jego wykonania. W związku z tym Zamawiający zastrzega 
sobie prawo wstępu do siedziby wykonawcy lub innego miejsca wykonania zamówienia w celu 
weryfikacji rzeczywistego udziału osób zatrudnionych przy wykonaniu zamówienia. 
 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest 
dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): 
- wypis z CEIDG (jeżeli dotyczy), 
- oświadczenia  
 

9. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny brutto oferty  
z uwzględnieniem wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich jakie Wykonawca poniesie z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zysku 
Wykonawcy oraz wszystkich wymaganych przepisami podatków, ubezpieczeń i innych opłat, a w 
szczególności prawidłowego podatku VAT [jeżeli dotyczy]. 
 Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie 
będzie podlegała waloryzacji  w okresie jej trwania.  
W ofercie należy wskazać cenę brutto za dostarczenie 3960 przerw kawowych i 792 obiadów.  
Na etapie oceny ofert Zamawiający bierze pod uwagę cenę brutto łaczną za dostarczenie 3960 przerw 
kawowych i 792 obiadów. 
Kwota podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 
Cena brutto łączna będzie obowiązywała w całym okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała 
zwiększeniu w okresie jej obowiązywania.  
Zamawiający odrzuci oferty, których cena brutto za godzinę lekcyjną usługi będzie przekraczać 
kwotę, jaką dysponuje Zamawiający zgodnie z wnioskiem  
o dofinansowanie. 
 

10. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą: 30 dni. 
  

11. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Kolejne oferty Wykonawcy, który złożył już ofertę 
w ramach niniejszego postępowania zostaną odrzucone. 



 

2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe zostaną 
odrzucone. 
3.Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia. 
4.Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1  
do zaproszenia. Oferta musi być opatrzona datą i podpisana przez Wykonawcę. 
5.Do oferty muszą zostać załączone wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty 
opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,  w miejscach wymaganych muszą być 
opatrzone datą i podpisane przez Wykonawcę. 
6.Każda strona oferty i załączników musi zostać ponumerowana i parafowana przez Wykonawcę.  
7.Oferta i wszystkie załączniki muszą być ze sobą spięte.  
8.Kopie dokumentów Wykonawca musi potwierdzić za zgodność z oryginałem. 
9.Oferty niekompletne (nie spełniające powyższych wymagań) nie będą rozpatrywane (zostaną przez  
Zamawiającego odrzucone). 
10.Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złożone Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. 
Koperta powinna zostać opatrzona dopiskiem „OFERTA – catering– projekt 9.1.5 RPO WSL” 
11.Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty we własnym zakresie.  
 
Pkt 7) - 10) powyżej dotyczą sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej. 

 

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz 
 z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1) Zamawiający dokona oceny ofert w każdej z części postępowania według następującego 
kryterium: 

a) cena łączna brutto   – 100 % ( 100 punktów) 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

P(CI)= CMIN/CI x 100 % 

P(CI) – liczba punktów za kryterium ceny, 

CMIN – cena łączna brutto najtańszej oferty, 

CI – cena łączna brutto oferty badanej. 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów 
w oparciu o ustalone powyżej kryteria. 

 

13. Informacje o unieważnieniu postępowania, o wyborze oferty i formalnościach, jakie 
powinny zostać dopełnione po wyborze w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia: 

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na 
każdym jego etapie bez podania przyczyny.  Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne 
roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

Zamawiający dokona wyboru ofert najpóźniej w terminie związania ofertą, o którym mowa w pkt 10 
niniejszego zaproszenia (w przypadku dużej ilości ofert Zamawiający zastrzega możliwość 



 

przedłużenia terminu dokonania wyboru) a informację o wyniku upubliczni w sposób, o którym 
mowa w Wytycznych, Rozdział 6.5.3 pkt. 11. 

Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym udzieli zamówienia o terminie  
i miejscu zawarcia umowy telefonicznie bądź pocztą elektroniczną. 

W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w danej części, Zamawiający zawrze 
umowę z kolejnym Wykonawcą, który w niniejszym postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą ilość 
punktów.  

 
14. Przewidywane zmiany umowy:  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 

a) Terminu realizacji umowy; 

b) Harmonogramu realizacji umowy; 

c) Ostateczna liczba cateringów w ramach umowy; 

d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na 
pokrycie wydatków związanych realizacją projektu 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. 

 

15. Załączniki do zaproszenia: 

1) Wzór formularza oferty.  

2) Oświadczenie o ilości godzin. 

3) Oświadczenie dot. konfliktu interesów.  

4) Oświadczenie o braku powiązań. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do zaproszenia 

 

O F E R T A   

 

Zamawiający:  

C.M.T. Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 275,  43-600 Jaworzno 

 

Wykonawca:  

Imię i Nazwisko/Nazwa - zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej 

CEiDG:  

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

PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności 

gospodarczej…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Dane kontaktowe: tel. ………………………………., mail……………………………………………………………………. 

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, Wykonawca oświadcza, że: 

1. oferuje realizację zamówienia dotyczącego realizacji usługi pn.: świadczenie usługi cateringowej  za 

łączną cenę brutto (3960 przerw kawowych i 792 obiady) w wysokości: 

………………………………………………..……… PLN słownie: 

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

Cena jednostkowa za przerwę kawową dla 1 osoby: …………………………………………………………………………….. 

Cena jednostkowa za obiad dla 1 osoby: ……………………………………………………………………………………………... 

 

2. podana przez Wykonawcę w ofercie łączna cena brutto  jest tak skalkulowana, że uwzględnia wszelkie 

koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z 



 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane 

przepisami podatki, ubezpieczenia i inne opłaty,  

a w szczególności prawidłowy podatek VAT [jeżeli dotyczy]. Cena podana przez Wykonawcę  

w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji  

w okresie jej trwania.  

3.  Wykonawca zapoznał się z treścią zaproszenia oraz wzorem umowy i nie wnosi do treści tych dokumentów 

zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nich zawarte; 

4.  w przypadku udzielenia zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

5.  składając ofertę Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę  na przetwarzanie jego danych osobowych 

zawartych w złożonej ofercie oraz przyjmuje do wiadomości, że: 

1) jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do realizacji zadań  

w Projekcie, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie zgodnie z wymaganiami 

Wytycznych, kontroli Projektu, a w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty zawarcia umowy, 

2) jego dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom kontrolującym realizację Projektu jak 

również wykonawcom biorącym udział w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie procesie rekrutacji  

i będzie skutkować odrzuceniem oferty, 

4) ma prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania; 

 

6.  Wykonawca do oferty załącza: 

1) ………………………………………………… 

2) ……………………………………………….. 

3) ……………………………………………….. 

 

 *niepotrzebne skreślić 

 

………………………………     ………………………………… 

  Miejscowość, data      podpis Wykonawcy  

 



 

 

Załącznik nr 2  do zaproszenia 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zamawiający:  

C.M.T. Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno 

 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko/Nazwa - zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej CEiDG:  

……………………….………………………………………………………………………………………….…………………………PESEL 

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

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej 

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

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

 

Oświadczam, że: 

przyjęłam/-jąłem do wiadomości, że moje zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 

własnych Zleceniodawcy i innych podmiotów nie może przekroczyć 276  h/m-c. Zobowiązuję się na bieżąco 

weryfikować moje zaangażowanie zawodowe tak, aby w trakcie trwania mojego zaangażowania jako 

personel projektu w niniejszy Projekt nie nastąpiło przekroczenie powyższego limitu godzin. Przyjmuję  

do wiadomości, że w przypadku nieprawidłowości w spełnianiu warunku limitu godzin bądź nierzetelnego 

moje wynagrodzenie może zostać uznane za niekwalifikowalne zgodnie z  Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności.  

 

Data i miejsce………………………………….. 

 

………………………………………………………… 

          Podpis Wykonawcy 

 



 

Załącznik nr  3  do zaproszenia  

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zamawiający:  

C.M.T. Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno 

 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko/Nazwa - zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej CEiDG:  

……………………….………………………………………………………………………………………….…………………………PESEL 

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

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej 

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

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

 

Oświadczam, że: 

jestem/nie jestem* zatrudniona/-y w instytucji/instytucjach uczestniczącej/uczestniczących w realizacji PO 

(tj. Instytucji Zarządzającej (IZ) PO lub Instytucji do której IZ PO delegowała zadania związane  z 

zarządzaniem IZ PO) na podstawie stosunku pracy.  

 

W przypadku mojego zaangażowania w Projekt będzie/nie będzie* zachodził konflikt interesów bądź 

podwójne finansowanie w przypadku zatrudnienia  

w Projekcie.  

 

*Niepotrzebne należy skreślić.  

Data i miejsce………………………………….. 

 

………………………………………………………… 

          Podpis Wykonawcy 

 



 

Załącznik nr 4  do zaproszenia  

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zamawiający:  

C.M.T. Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno 

 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko/Nazwa - zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej CEiDG:  

……………………….………………………………………………………………………………………….…………………………PESEL 

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

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej 

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

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

 

Oświadczam, że: 

1. pomiędzy mną a Zamawiającym występują/nie występują*  powiązania kapitałowe bądź powiązania 

osobowe;  

2. 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 beneficjenta czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) 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.  

 

Data i miejsce………………………………….. 

………………………………………………………… 

              Podpis Wykonawc 


