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Białystok 06.02.2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Na świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) dla 24 dzieci w wieku od 

1 do 3 roku życia uczęszczających do żłobka „Aniołek Mini-Montessori”, ul. Krańcowa 26 B, 15-555 

Białystok  

Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.  

 

I. Zamawiający:  

Zamawiający: AD24 Sp. z o.o., KRS: 0000594292, NIP: 542-325-13-50, Regon: 363328363 

Adres Zamawiającego: ul. Krańcowa 26B, 15-555 Białystok  

tel. 505841121 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:  

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego (cenowego), ma na celu wyłonienie 

najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) dla 

24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia uczęszczających do żłobka Aniołek Mini-Montessori, ul. 

Krańcowa 26 B, 15-555 Białystok w ramach projektu „Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na 

aktywizację” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 „Działania na rzecz 

równowagi praca  życie” 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych 

posiłków) dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia;  

w tym: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek;  

uczęszczających do żłobka Aniołek Mini-Montessori, ul. Krańcowa 26 B, 15-555 Białystok 

Przewidywana całkowita liczba posiłków w ramach projektu 5760. 

2) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków,  

Pozostałe kody CPV: 55322000-3 usługi gotowania posiłków, 55521200-0 usługi dowożenia 

posiłków, 55520000-1 usługi dostarczana posiłków. 

3) Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostarczenie we 

własnym zakresie posiłków oraz ich rozładunek do Żłobka „Aniołek Mini-Montessori” 

zlokalizowanego w Białymstoku przy ulicy Krańcowej 26 B.  

4) Usługa będzie dotyczyć 24 dzieci, uczęszczających do żłobka. 

5) Określona w zapytaniu ilość posiłków (dzienna 24, w skali projektu 5760) jest ilością maksymalną, 

może ulec zmniejszeniu, w zależności od frekwencji dzieci i nie może wówczas stanowić podstawy 

do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 

6) Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, a rozliczenia dotyczyć będą 

faktycznie dostarczonych ilości posiłków. 

7) Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca zobowiązany 

będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez 

dyrektora żłobka. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie 

do wspólnie ustalonej godziny W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie 

określoną liczbę posiłków.  
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8) Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od dnia 01.03.2018 r. do dnia 28.02.2019 r. od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

9) Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach 

gwarantujących właściwą ochronę i temperaturę oraz jakości przewożonych potraw środkami 

transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Dostarczenie posiłków będzie realizowane 

przez Wykonawcę na jego koszt. 

10) Godziny dostarczania posiłków: 

godzina 8.00 – 8.15 – dostawa śniadania do żłobka;  

godzina 11.00 – 11.15 dostawa obiadu do żłobka, odbiór naczyń po śniadaniu; 

godzina 14.15 – 14.30 – dostawa podwieczorku, odbiór termosów po obiedzie. 

11) Wykonawca zobowiązuje się do układania jadłospisu na okres 10 dni, który zostanie zatwierdzony 

przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka. Jadłospis z opisem poszczególnych składników, 

uwzględniający alergie dziecięce zgłoszone przez rodziców będzie dostarczany do Zamawiającego 

do 3 dni przed okresem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w 

jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.  

12) Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006r. (Dz.U. z 171 poz. 1125 z późń. zm.) 

łącznie z normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa 

w zakresie higieny żywienia norm HACCP. 

13) Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-

epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za 

ich przestrzeganie. 

14) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie 

produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z nomami HACCP, w jakości i 

konsystencji potraw odpowiednich dla wieku dzieci. Posiłki i produkty gotowe muszą spełniać 

wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku do lat 3. Posiłki 

nie mogą być przygotowywane z półproduktów. 

15) Posiłki powinny być przygotowywane z zachowaniem diet pokarmowych zależności od 

indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z 

zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików) 

16) Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: 

 jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym 

tygodniu, 

 potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, 

naturalnych, mało przetworzonych, bez użycia substancji dodatkowych – konserwujących, 

zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, typu Vegeta/maggi. 

 wędliny, drożdżówki, ciasta, ciastka muszą być przygotowywane przez samego oferenta. 

 z jadłospisu należy wykluczyć: parówki, serdelki, pasztety, wysoko przetworzone wędliny, 

zupę grzybową, zupę pieczarkową. Należy wykluczyć posiłki na bazie fast food. Zamawiający 

zakazuje stosowania: konserw, produktów z glutaminianem sodu, parówek, produktów 

masłopodobnych, soków zagęszczonych, mięsa odkostnionego mechanicznie oraz wędlin z 

dodatkiem preparatów białkowych (soja) i/lub skrobi modyfikowanej. 

 w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie 

smażone, 

 posiłki powinny być o gramaturze nie mniejszej niż: 
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✓ Dwudaniowy obiad: zupa - 300ml, danie mięsne - 50gram, kasza, ryż ziemniaki - 100 gram, 

surówka lub jarzynka - 50 gram  

✓ Śniadania i podwieczorki (według jadłospisu ustalonego z Zamawiającym). 

 posiłki powinny być dostarczane z kompletem sztućców i naczyń i kubków jednorazowych. 

17) Do obowiązków Zamawiającego realizowanych przez personel własny należeć będzie porcjowanie 

i wydawanie posiłków dzieciom, mycie naczyń, sprzątanie pomieszczeń, w których spożywane będą 

posiłki, ponoszenie kosztów środków czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania. 

18) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla 

przedmiotu zamówienia. 

19) Cena zostanie obliczona w taki sposób, że będzie to cena stała bez względu na fakt czy posiłek 

będzie przygotowany dla grupy wiekowej dzieci 1 roku życia czy dla starszych dzieci do lat 3 oraz 

bez względu na to jaka będzie frekwencja w danym dniu. Cena będzie zawierała nadto wszelkie 

podatki, opłaty i koszty wynikające z realizacji zamówienia. 

20) Wykonawca będzie wystawiał fakturę za dostarczone posiłki w danym miesiącu nie później niż do 

5-go dnia miesiąca następnego. Do faktury dołączana będzie specyfikacja określająca ilość 

wydawanych posiłków. Należności z tytułu realizacji umowy, płatne będą przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy w ciągu 7 dni od dostarczenia faktury.    

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

 

Okres dostarczania posiłków: przez okres 1 roku począwszy od 1 marca 2018 do 28 lutego 2019. 

Szczegółowa data rozpoczęcia świadczenia Usług uzależniona jest od wpisu placówki do rejestru 

żłobków. 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu 

  

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które: 

1) nie są powiązane kapitałowo lub osobowo z  

1) AD24 Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. 

Krańcowej 26 B, 

2) oraz Partnerem Projektu - Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym Wrota Biznesu z 

siedzibą w Białymstoku przy ul. Nowy Świat 14 lok. 14 

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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IP w wytycznych programowych, 

 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. 

2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień, weryfikacja odbędzie się na podstawie 

oświadczenia zawartego Formularzu ofertowym. 
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3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia, weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia 

zawartego w Formularzu ofertowym, 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym, 

5) Wyrażą zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922) do celów niezbędnych 

przy realizacji projektu pn.: „Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację”. 

Administratorem danych będzie Partner Projektu - Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze 

Wrota Biznesu, ul. Nowy Świat 14/14, 15-453 Białystok. 

6) prześlą następujące dokumenty: 

a) formularz ofertowy (Załącznik Nr 1), 

b) Oświadczenie oferenta o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu 

(Załącznik Nr 2), 

c) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie później niż 6 m-ce przed upływem 

terminu składania ofert, dokumentujący prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie objętym zamówieniem (CEIDG, KRS), 

d) Kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

e) Oświadczenie o spełnianiu/niespełnianiu klauzul społecznych (Załącznik Nr 3). 

6) w przypadku wyboru danego podmiotu i zawarcia z nim umowy. Podmiot wyraża zgodę na wgląd 

w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i 

wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu ”Żłobek Aniołek Mini-

Montessori szansą na aktywizację„  

7) Wymagania związane z realizacją zamówienia - klauzula społeczna. 

Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu 

zamówienia zatrudniona była co najmniej 1 osoba: bezrobotna lub młodociana lub 

niepełnosprawna, przy czym:  

 osoba bezrobotna – to osoba, o której mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy; 

 osoba młodociana – to osoba zatrudniona w celu przygotowania zawodowego, w pełnym 

wymiarze czasu pracy, w rozumieniu przepisów prawa pracy, która ukończyła 16 lat, a nie 

przekroczyła 18 lat; 

 osoba niepełnosprawna – to osoba, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

Wymagania społeczne zostaną uznane za spełnione, jeżeli przynajmniej jedna z ww. osób będzie 

zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy, nieprzerwanie przez 

cały okres trwania umowy. Wykonawca najpóźniej w terminie do 21 dni od daty podpisania 

umowy zobowiązuje się przedłożyć zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzający 

powyższe. W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie  uprawniony do kontroli spełniania 

przez wykonawcę ww. wymagań dotyczących zatrudnienia wymienionych osób przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

UWAGA: 

Warunek zatrudnienia co najmniej 1 osoby spełniającej powyższe wymagania jest obligatoryjny. 

Natomiast zatrudnienie większej liczby osób na warunkach powyżej określonych będzie 
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dodatkowo punktowany i uwzględniany przy ocenie złożonych ofert (pkt VI Zapytania 

Ofertowego). 

Liczba zatrudnionych osób, spełniających ww. wymagania, winna zostać wskazana przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym. W trakcie realizacji umowy liczba tych osób nie może być 

mniejsza niż zadeklarowana w ww. formularzu.  

 

VI. Kryteria oceny ofert 

 

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty jedynie spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych. 

2. Przy ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu zastosowana będzie skala 0-100 pkt. dla 

następujących kryteriów wyboru oferty: 

 

a) cena ofertowa brutto – 80% 

b) spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej – 20% 

 

3. W poszczególnych kryteriach punkty będą przyznawane według następującej zasady: 

 

a)  w kryterium „cena ofertowa brutto” (łączna dla obu części)  punktacja będzie przyznana 

według następującego wzoru:  

 

 

b) w kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej” punktacja będzie 

przyznana według następującego wzoru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

 

1) Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

wyrażona w liczbach i słownie. 

2) Ceną oferty będzie cena brutto za zestaw całodziennego wyżywienia dla jednego dziecka. 

3) Mając na uwadze wszystkie wymagania postawione w niniejszym Zapytaniu Ofertowym 

Wykonawca zawrze w cenie brutto wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego 

wykonania całego przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym wszystkie należne podatki 

i opłaty. 

zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto 

(w ofertach podlegających ocenie) 
  x 80 pkt 

cena ofertowa brutto ocenianej oferty 

 

liczba zatrudnionych osób 

bezrobotnych/młodocianych/niepełnosprawnych  

wg ocenianej oferty 
  x 20 pkt 

 
maksymalna zadeklarowana pośród ważnych ofert 

liczba  zatrudnionych osób 

bezrobotnych/młodocianych/niepełnosprawnych 

wg ocenianej oferty 
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4) Wykonawca powinien przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające 

z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie. 

5) Oferowana cena będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać 

waloryzacji. 

6) Rozliczenia między Zamawiającym Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

 

 

VIII. Termin związania ofertą 

 

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

1) Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne formularze i dokumenty wymagane przez 

Zamawiającego, zgodne ze wskazaniami zawartymi w rozdziale V, brane będą pod uwagę tylko 

oferty spełniające wymogi formalne określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

3) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

4) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej 

treści. 

5) Oferta musi być podpisana własnoręcznie zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy. 

6) W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób 

niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie lub dokumentach 

złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające powyższe 

informacje winny być wydzielone oraz ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości numeracji 

stron oferty i/lub pliku dokumentów złożonych wraz z ofertą. Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późń. Zm.)” W sytuacji, gdy Wykonawca 

zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na 

podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały 

udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

7) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi przez 

Zamawiającego zawartych w zapytaniu ofertowym.  

8) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 

X. Miejsce oraz termin składania 

 

1) Oferty należy składać w terminie od 07.02.2018 do dnia 16.02.2018 do godziny 13:00  

a) pocztą lub kurierem na adres 

Partnera Projektu:  

Stowarzyszenia konsultingowo-doradczego Wrota Biznesu,  

ul. Sosabowskiego 1,  

15-182 Białystok 
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b) osobiście na adres: 

Partnera Projektu:  

Stowarzyszenia konsultingowo-doradczego Wrota Biznesu,  

ul. Sosabowskiego 1,  

15-182 Białystok 

w godzinach 9.00-15.00 

2) Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 

3) Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem 

zwrotnym oraz dopiskiem „Oferta na catering do żłobka Aniołek Mini-Montessori” 

4) Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert 16.02.2018 o godzinie 13:15 

 

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy 

 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

kryterium oceny ofert; 

 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. 

Informacja zostanie udzielona drogą mailową. 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

3) Umowa zostanie zawarta, w terminie 2 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

4) Umowa z Wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia należy sporządzić w 

formie pisemnej 

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z 

Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawca, który w 

postepowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

6) Upublicznienie wyniku postepowania zostanie upublicznione na stronie internetowej 

bazakonkurencyjnosci.gov.pl i stronie internetowej Partnera Projektu www.wrotabiznesu.com 

 

XII. Informacja o sposobie kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 

1) Wszelkie pytania bądź wątpliwości można przekazywać telefonicznie, pisemnie lub drogą 

elektroniczną. 

2) Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą 

być sporządzone w języku polskim. 
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3) Adres do korespondencji: 

Partner Projektu:  

Stowarzyszenia konsultingowo-doradczego Wrota Biznesu,  

ul. Sosabowskiego 1,  

15-182 Białystok  

4) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z potencjalnymi Wykonawcami jest 

Pani Mirjana Wasilewska, tel. 85 87 42 205, 882 467 136 

 

 

XIII. Postanowienia końcowe 

 

1) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert 

przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o 

czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne w uwagi na 

zakres wprowadzonych zmian.  

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

3) Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców. 

 

XIV. Wykaz załączników: 

 

Załącznik Nr1 – Formularz ofertowy 

Załącznik Nr2 – Oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego 

Załącznik Nr3 – Wzór umowy 

Załącznik Nr4 - Oświadczenie o spełnieniu/ niespełnianiu klauz społecznych 

 

 

 

 

 


