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Kielce, 28.09.2017 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2017/NCR 
 
Usługa przygotowania i podania ciepłych posiłków (usługa cateringowa) dla podopiecznych Świetlicy 
środowiskowej od października 2017 r. do sierpnia 2019 r., w ramach projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju” 
 
 
I. Nazwa i adres 
Zamawiającego 
 

 
Fundacja Możesz Więcej, Bilcza, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica 
Biuro projektu: ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce 

II. Tryb wyboru 
oferty 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Harmonogram postępowania: 
  - Dnia 28.09.2017 r. zaproszenie do składania ofert. 
  - Dnia 09.10.2017 r. – termin złożenia ofert  
  - Dnia 11.10.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty. 

III. Przedmiot 
zamówienia 

 
CPV 55320000-9 - Usługi podawania posiłków 
 

IV. Opis przedmiotu 
zamówienia 

Przedmiotem zamówienia Usługa przygotowania i podania ciepłych posiłków (usługa 
cateringowa) dla podopiecznych Świetlicy środowiskowej od października 2017 r. do 
sierpnia 2019 r., w ramach projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju”. Uczestnicy Projektu 
to osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałe, uczące się lub 
zatrudnione gminy Sitkówka- Nowiny wybrane do udziału w projekcie. Uczestnicy projektu 
to młodzież szkolna w wieku od 6 do 18 roku życia. 
„Nowińskie Centrum Rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka  
z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych  
i zdrowotnych – ZIT (projekty konkursowe). Projekt realizowany jest przez Fundację 
Możesz Więcej (Lider) i Gminę Sitkówka - Nowiny (Partner). 

V. Szczegółowy opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Catering (ciepły posiłek) dla podopiecznych świetlicy 
Usługa przygotowania i podania ciepłych posiłków (usługa cateringowa) dla 
podopiecznych Świetlicy środowiskowej w ramach projektu „Nowińskie Centrum 
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Rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 
1. Termin wykonania zamówienia: stała obsługa w okresie październik 2017 r. - sierpień 
2019 r. 
2. Usługa obejmować będzie: przygotowanie i podanie obiadu (drugie danie) dla 
podopiecznych Świetlicy środowiskowej w ramach projektu „Nowińskie Centrum 
Rozwoju” w każdy dzień roboczy (poniedziałek-piątek).  
3. Projekt przewiduje obsługę grupy 20 dzieci. 
4. Maksymalna ilość posiłków w ramach zamówienia: 9 680 sztuk. 
5. Usługa rozliczana będzie na podstawie faktury/rachunku w okresach 3-miesięcznych. 
Płatność – przelew z terminem 30 dni. 
6. Forma wyżywienia: codzienny zróżnicowany posiłek w postaci drugiego dania– łącznie 
max. 20 porcji dziennie. 
7. Miejsce podania posiłku: W związku z tym, że Zamawiający nie dysponuje 
pomieszczeniem, w którym podopieczni mogliby zjeść posiłek, podanie posiłku musi być  
w pomieszczeniu zapewnionym przez Wykonawcę. Pomieszczenie to musi znajdować się 
w odpowiedniej odległości od Świetlicy środowiskowej znajdującej się przy ulicy 
Gimnazjalnej 1, 26-052 Sitkówka - Nowiny.  Za odpowiednią odległość uznaje się maks. 2 
km. Podczas drogi ze Świetlicy do miejsca podania posiłku za dzieci odpowiada 
Zamawiający. 
8. Godziny podania posiłków uzgodnione zostaną z Kierownikiem świetlicy. 
9. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę przy akceptacji przez Kierownika świetlicy.  
10. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od 
indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego 
11. Zamawiający  dopuszcza zastosowanie naczyń jednorazowego użytku. 
12. Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić listę obecności podczas posiłków. 
13. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów 
przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji. 
14. Pełna odpowiedzialność za wykonanie usług spoczywa na Wykonawcy  
15. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą po wyborze oferty. 
 

VI. Warunki udziału 
w postępowaniu 
wraz z opisem 
dokonywania oceny 
ich spełnienia 

Istotne warunki zamówienia: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące 
warunki: 
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia.  
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3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 
4. Niepodlegające wykluczeniu zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” tj.: nie 
jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani 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 przygotowaniem  
i 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
3. Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO 
(rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane 
z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów 
lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).  
4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za podanie ilości 
posiłków, które rzeczywiście zostały wydane, zgodnie z listą obecności uczestników 
projektu.  
Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni. 

VII. Udział 
podwykonawców 

Zamawiający nie wyklucza udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia. 

VIII. Informacje  
o wykluczeniu 

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są 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 udziałów lub co najmniej 10% akcji,  
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,  
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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.  
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego 
oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.  
Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni. 
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IX. Termin wykonania 
zamówienia 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w 10.2017 r. - 08.2019 r. w 
poszczególnych terminach wskazanych przez Zamawiającego w szczegółowym 
harmonogramie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu. 

X. Przygotowanie Oferty 

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 
09.10.2017 r. w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: ul. Kasztanowa 12/15, 
25-555 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Oferta na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu Nowińskie 
Centrum Rozwoju". 
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami  i udzielania wyjaśnień 
dotyczących postępowania jest Iwona Klimczyk – telefon 535 -839- 955 
Oferta musi zawierać następujące elementy:  
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych  
z Zamawiającym, 
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o posiadanym potencjale oraz zaświadczenia  
o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi wobec ZUS i urzędu 
skarbowego. 
4. Pozostałe, niżej wymienione załączniki 
 podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystaniu z pełni praw publicznych  Oferenta i osób uczestniczących  
w realizacji zamówienia,  

 oświadczenie o braku karalności Oferenta i osób uczestniczących w realizacji 
zamówienia za przestępstwo umyślne, 

 podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. 
zapytania ofertowego nr 1/09/2017/NCR w projekcie „Nowińskie Centrum 
Rozwoju”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”. 

 innych dokumentów kluczowych dla postępowania. 
Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba 
uprawniona. 
Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentacji. 
Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. 
Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. 
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

XI. Warunki 
unieważnienia 
postępowania 

Fundacja Możesz Więcej zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania  
w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.  
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XII. Kryteria wyboru 
oferty 
 

 Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposobu oceny ofert 
 
- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na wykonanie usługi na podstawie 
przyjętego kryterium. 
-  Przy ocenie oferty będzie brane pod uwagę kryterium: cena za jedną porcję 
obiadu dla jednego dziecka (wartość brutto) – 100% 

a) Sposób oceny ofert: 
a. Punktowo w skali od 0 do 100 pkt 
b. Liczba punktów (P) liczona będzie w następujący sposób: 

P=(cena oferty najtańszej)/(cena oferty badanej) x 100 
c. Liczba uzyskanych punktów będzie mnożona przez współczynnik 

1,0 odpowiadający wadze kryterium 
-  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ważna i nieodrzucona, która po 
zsumowaniu punktów przyznanych za wszystkie kryteria otrzyma największą liczbę 
punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, 
Zamawiający zwróci się do Wykonawców, którzy przedstawili te oferty  
z dodatkowym zapytaniem pozwalającym na wyłonienie Wykonawcy 
(uruchomienie kolejnego etapu procedury).  
- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez 
umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Zamawiającego (na 
której upubliczniono zapytanie ofertowe).  
- Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku: 
niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezgodności oferty z niniejszym 
zapytaniem, przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych. 

XIII. Ocena i wybór 
najkorzystniejszej oferty 
 

Ocena ofert planowana jest na dzień 11.10.2017 r. W tym dniu zostanie ogłoszony 
wybór najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną 
powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego. 
 
Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją 
ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.  
 
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących 
złożonej oferty. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji  
z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę 
wyższą niż przewidziana w budżecie. 
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Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne.  
W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym 
zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca. 
Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych. 

XIV. Dodatkowe 
informacje 

1. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do 
Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się 
za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości 
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty,  
3. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym 
etapie bez podania przyczyny.  
5. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi 
działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt 
ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera 
podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  
i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.  
6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą  
w złotych polskich.  
7. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez 
Wykonawcę faktury/rachunku, maksymalnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od 
dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem, że 
wystawienie faktury VAT/rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru 
dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.  
8. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania 
przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne 
odsetki za zwłokę. 
9. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę 
zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
10. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku braku możliwości realizowania umowy 
na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości posiłków. 
11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego 
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wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy 
niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin podawania 
posiłków. 
12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w 
sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej 
staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań 
Zamawiającego.  
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy.  
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez 
Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na 
skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów 
poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem posiłków  
w innym terminie, 
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków 
podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek 
uchybienia, zmiany, opóźnienia  i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie  
z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania 
dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas realizacji 
zamówienia,  uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą 
poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich 
części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
 

Formularz oferty cenowej 
 

 
 
   /Pieczęć lub dane Wykonawcy/ 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/09/2017/NCR na Usługę przygotowania i podania ciepłych posiłków 
(usługa cateringowa) Świetlicy środowiskowej od 10.2017 r. do 08.2019 r., w ramach projektu „Nowińskie 
Centrum Rozwoju” 
 

Rodzaj szkolenia 
Proponowana 
cena za 1 sztukę 

Ilość  
Cena za 1 
sztukę*ilość  

1* 2 3 4=2*3 
Część Catering (ciepły posiłek) dla 
podopiecznych świetlicy 

 9 680  

 Razem   

 
1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi  
w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym  
2. Oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu ofertowym warunki udziału  
w postępowaniu. 
3. Oświadczam, iż znana jest mi treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020.  
 
Oświadczenie Oferenta: 
Niniejszym pismem oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy zapytania ofertowego  
o nr 1/09/2017/NCR i zapewniam: 

a. należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,  
b. gotowość do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia siły 

wyższej bądź z przyczyn niezależnych od Fundacji Możesz Więcej 
c. gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania,  
d. gwarancję ważności oferty przez 30 dni od daty jej złożenia,  
e. spełniam wszystkie wymogi wskazane w ofercie, 
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.  
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty  
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zwarcia umowy na określonych tam warunkach,  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty wykonam dokumentację w trakcie szkoleń opisaną  
w zapytaniu ofertowym oraz wymaganą przez Zamawiającego. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/09/2017/NCR w projekcie „Nowińskie 
Centrum Rozwoju”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, 
poz. 926 ze zm).” 
 
1. Nazwa/imię i nazwisko, adres lub siedziba oferenta, numer telefonu, numer NIP/ Pesel, numer REGON:  
 
.........……………………………………………………..............……………………………………………………… 
 
 
2. Osoba do kontaktu: ………………………………....…………………………………………………………… 
 
 
 …………………….dnia…………………                               Pieczęć i podpis …………………………………………… 
*) niepotrzebne skreślić 
 
Do oferty załączam (proszę wymienić załączniki) 
-     ……………………………………………………. 
-    …………………………………………………….... 
-    ……………………………………………………… 
-    …………………………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  
 
 
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
 
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………….……………………….działając w imieniu 
…………………………………………….……………………………, oświadczam, że nie jest powiązany/a osobowo 
lub kapitałowo Fundacją Możesz Więcej, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Fundacji Możesz Więcej lub osobami wykonującymi w imieniu Fundacji Możesz Więcej czynności związanych  
z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. 
 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności: 

 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
 pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika; 
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

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

 
 
 …………………….dnia…………………                                           
 
                                                                                                        Pieczęć i czytelny podpis 
 

…………………………………………… 
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OŚWIADCZENIE O POSIADANIU POTENCJAŁU DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
 
 
W imieniu własnym (pełna nazwa Wykonawcy) …...…….………………………………..………… oświadczam, że 
zapoznałam/-em się z warunkami Zapytania ofertowego nr 1/09/2017/NCR, z dnia 28.09.2017 r., ogłoszonego 
przez Fundację Możesz Więcej i akceptuję ich treść.  
Oświadczam, że posiadam potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej  
i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.  Na potwierdzenie przedstawiam zaświadczenia z ZUS  
i urzędu skarbowego o braku zobowiązań publiczno-prawnych. 
 
 
 
…………………………………….             …………………………………… 
  Miejscowość, data                                                               podpis Wykonawcy 
 
 
 
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 
postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/09/2017/NCR w projekcie „Nowińskie Centrum Rozwoju” 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”. 
 
 
 
 
…………………………………….                                          …………………………………… 
  Miejscowość, data                       podpis Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 


