
 

 

 

 Szamotuły 03.02.2014 

  

 

 

Zapytanie Ofertowe 

 

 

 

W związku z realizacją projektu „Szkoły kluczowych kompetencji” realizowanego w ramach 

Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji Działanie 9.1  Wyrównanie szans  edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie  9.1.2 

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia 

różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie województwa Łódzkiego  poszukujemy firmy która 

dostarczy kanapki i napoje dla uczniów na zajęcia dodatkowe ze Szkoły Podstawowej w Błaszkach ul. 

Szkolna 1 według poniższych wymagań: 

1. Dostawa 15 240 kanapek i soczków na zajęcia dodatkowe 

2. Pod pojęciem kanapka rozumiemy bułkę  masłem oraz szybką serem i sałatą/pomidorem lub 

ogórkiem 

3. Pod pojęciem soczek rozumiemy napój owocowy w kartoniku lub butelce 200 ml. lub wodę 

mineralna 200 ml w zależności od  potrzeby 

4. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych i odwóz  dzieci odbywać się będzie 

zgodnie z dołączonym harmonogramem 

5. Okres realizacji usługi 01.03.2014 – 30.06.2015 

6. Płatność odbywać się będzie na podstawie przedstawionej faktury za fizycznie wydane 

kanapki i soczki 



 

 

 

 

 

Oferty oceniane będą według klucza – najniższa cena ( waga punktów 100%). 

 

Oferty cenowe za 1 kanapkę plus soczek  prosimy przesyłać do dnia 14.02.2014 na adres e-mail : 

vispercom@gmail.com  lub pocztą na adres:   

VisperCom 

Ewelina Wawrzyniak 

Ul. Św. Stanisława 4b/8 

64-500 Szamotuły 

Z poważaniem 

 

Ewelina Wawrzyniak  

VisperCom 

Ewelina Wawrzyniak 

Ul. Św. Stanisława 4b/8 

64-500 Szamotuły 
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Szamotuły, dnia 03.02.2014 r. 
 

 
ZAŁACZNIK 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybranie  firmy która 
dostarczy kanapki i napoje dla dzieci z zajęć dodatkowych ze Szkoły Podstawowej w Błaszkach ul. Szkolna 1 w 
ramach projektu pt.:  
 

POKL.09.01.02-10-057/13 „Szkoły kluczowych kompetencji” 
 
Pozycje słownika CPV obejmujące niniejsze zapytanie: 

 
15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne  
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty 
15800000-6 Różne produkty spożywcze 
15900000-7 Napoje, tytoń i produkty podobne 
55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 
55400000-4 Usługi podawania napojów 
55500000-5 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków  

1. Zamawiający – VisperCom Ewelina Wawrzyniak , zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na 
wykonanie kompleksowych usług, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Zapytania – Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 14 lutego 2014 roku drogą pocztową, przesyłką kurierską, 
osobiście, faxem lub drogą elektroniczną na email: vispercom@gmail.com.  
 

Koperta zawierającą ofertę powinna być zaadresowana: 

VisperCom 

Ewelina Wawrzyniak 

Ul. Św. Stanisława 4b/8 

64-500 Szamotuły 

 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która, będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i będzie posiadała 
najniższą cenę(100%). 
 

4. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

5. Zamawiający zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informuje iż nie może udzielić niniejszego zamówienia podmiotom 
powiązanym z  nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/15100000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/15300000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/15800000-6
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/15900000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/55300000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/55400000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/55500000-5


 

 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W tym celu potencjalny Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest wypełnić i dołączyć do oferty 
oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

6. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą 
elektroniczną.  

7. Opis przedmiotu zamówienia: W związku z realizacją projektu Szkoły kluczowych kompetencji 
realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji Działanie 9.1  Wyrównanie 
szans  edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 
Poddziałanie  9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie województwa Łódzkiego  prosimy o 
złożenie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją:  

 
1. Dostawa 15 240 kanapek i soczków na zajęcia dodatkowe 
2. Pod pojęciem kanapka rozumiemy bułkę  masłem oraz szybką serem i sałatą/pomidorem lub 

ogórkiem 
3. Pod pojęciem soczek rozumiemy napój owocowy w kartoniku lub butelce 200 ml. lub wodę mineralna 

200 ml w zależności od  potrzeby 
4. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych i odwóz  dzieci odbywać się będzie zgodnie z 

dołączonym harmonogramem 
5. Okres realizacji usługi 01.03.2014 – 30.06.2015 
6. Płatność odbywać się będzie na podstawie przedstawionej faktury za fizycznie wydane kanapki i 

soczki 
 
 
                                                                              

                                         Z  poważaniem     
VisperCom 

Ewelina Wawrzyniak 

Ul. Św. Stanisława 4b/8 

64-500 Szamotuły 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM 

 
 
………………………………………. 
    /miejscowość i data/ 
 
 
 
……………………………………………………. 
/Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć/  
 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z  Beneficjentem projektu POKL 9.1.2 „Szkoły 

kluczowych kompetencji” – VisperCom Ewelina Wawrzyniak. 

Nie posiadam powiązań z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury ofertowania, a w szczególności na: 

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

…………………………………………………… 

podpis i pieczątka Wykonawcy 
 


