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Lublin, dn. 17.03.2017 r. 
 

Zaproszenie do składania ofert nr: 1/IRP/OWES/2017 

dotyczące przygotowania i dostarczenia ciepłego posiłku w ramach projektu  „RAZEM – 

inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.3 „Ekonomia 

społeczna”  

 

Zamawiający:  

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 

20-003 Lublin, ul. Przechodnia4  

REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 

 

Biuro realizacji projektu „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” 

20-003 Lublin, ul. Przechodnia 4, II piętro 

Tel: 81 534 61 91 

e-mail: a.gawlik@eds-fundacja.pl 

 

Informacje szczegółowe do zamówienia: 

Przedmiot zamówienia Ciepły posiłek  dla 10-12 uczestników/czek gminnego spotkania nt. 

partnerstwa lokalnego. 

Ciepły posiłek powinien się składać z: porcji mięsa lub ryby o 

gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, 

kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 200 g, oraz 

surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna 

gramatura 1 porcji wynosi 400 g). 

W  przypadku zgłoszenia zapotrzebowania Wykonawca zapewni 

posiłki wegetariańskie lub inne dostosowane do specjalnych 

potrzeb żywieniowych uczestników/czek. 

Miejsce realizacji: Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych Spółdzielnia Socjalna 

ul. Kościuszki 54 a, 23-460 Józefów 

Termin realizacji: 29.03.2017 r. 

Kryteria oceny ofert  100% cena 
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Opis sposobu przygotowania ofert: 
 

1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.  

2. Do formularza oferty załączyć należy: 

- informację o baraku powiązań osobowych i kapitałowych– Załącznik nr 2. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Oferta powinna być czytelna, złożona w Biurze Projektu „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii 

społecznej” (EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW, ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, e-mail: 

a.gawlik@irp-fundacja.pl) w języku polskim, podpisana czytelnie, złożona osobiście, pocztą lub mailem z 

dopiskiem "RAZEM _ Zaproszenie do składania ofert nr: 1/IRP/OWES/2017 do dnia 27.03.2017 r. do godz. 

10.00 
 

5. Ocena ofert nastąpi do 27.03.2017 r. w Biurze Projektu. 
 

Kontakt z Zamawiającym: 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Agata Dziubińska - Gawlik 

Tel. 81 536-10 87 , e-mail: a.gawlik@irp-fundacja.pl 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych  
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert nr 1/IRP/OWES/2017  

 
 

Formularz oferty 

dotyczące dostarczenia ciepłego posiłku w ramach projektu  „RAZEM – inicjatywy z 

obszaru ekonomii społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.3 „Ekonomia społeczna”  

 
 

1. Dane Wykonawcy 

 

Nazwa  Wykonawcy   

NIP  

REGON  

Adres   

 

Dane kontaktowe 

(adres e-mail, nr telefonu) 

 

 

 

2. Cena 

Cena (brutto) za ciepły 

posiłek 
………………………… zł brutto  

Słownie:  

 

 

 

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

data  podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert nr 1/IRP/OWES/2017  

 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych  

 
WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
 

 
 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE 

nie jestem powiązany osobowo i kapitałowo z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw, 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Europejskiego Domu Spotkań – 

Fundacji Nowy Staw lub osobami wykonującymi w imieniu Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji 

Nowy Staw czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy, 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. 

 

 

 
………………..………………………… 

    Podpis i pieczęć Wykonawcy 
 


