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   Reguły, dnia 24 marca 2021 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021/MLBIS/LGDNRM 

USŁUGA WYNAJĘCIA SALI, USŁUGA CATERINGOWĄ I BANKIET NA POTRZEBY GALI PODSUMOWUJĄCEJ 

PROJEKT  WSPÓŁPRACY „MARKA LOKALNA NA BIS” 

 

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX  05-816 

Michałowice NIP: 5342507756; REGON: 362302746 KRS: 0000571844 zaprasza do składania ofert na 

realizację zamówienia polegającego na realizacji usługi wynajęcia sali, usługa cateringowa gala i bankiet dla 

200 osób dla projektu współpracy „Marka Lokalna na BIS” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w 

zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Projekt współpracy realizowany jest wspólnie przez trzy lokalne grupy działania: dwie z województwa 

śląskiego, Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie oraz Lokalna Grupa 

Działania „Brynica to nie granica” z siedzibą w Pyrzowicach oraz jedną z województwa mazowieckiego 

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.  

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 

Lp. Nazwa zadania Jedn. miary liczba Uzasadnienie/Uwagi Źródło ceny i marka, typ lub rodzaj 

Parametr(y) charakteryzujące(y) przedmiot 

1. Wynajęcie sali oraz 

usługa cateringowa 

gala i bankiet 

usługa 1,00 Projekt zakłada zorganizowanie konkursu „Marka Lokalna” w 

ramach którego wyłonieni zostaną laureaci w 4 kategoriach, 

zgodnie z założeniami konkursu (po 5 laureatów w każdej 

kategorii z każdej LGD). Oznaczenie zwycięzców "Marką 

Lokalną" nastąpi po ogłoszeniu wyników konkursu przez jury co 

najmniej podczas uroczystej Gali. Gala zorganizowana zostanie 

dla 200 uczestników.  

Wykonawca zapewni należytą estetykę sali, w której odbędzie 

się Gala, w tym ustawienie stołów cateringowych, stolików 

bankietowych, aranżację wnętrza, rozmieszczenie materiałów 

informacyjnych i promocyjnych. Na sali w której zostanie 

zorganizowana gala zapewniona zostanie scena na potrzeby 

zapewnienia oprawy muzycznej. Wykonawca zapewni 

odpowiednie oświetlenie sceny.  

http://www.lesnakrainalgd.pl/
mailto:lgd@lgd-brynica.pl
http://www.lgd-brynica.pl/
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Wykonawca zapewni catering dla uczestników gali, wyłącznie 

przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów 

spożywczych. Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie 

przepisów prawnych w zakresie przechowywania i 

przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia); 

podanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia zbiorowego, w 

sposób estetyczny, potrawy przygotowane ze świeżych 

produktów, potrawy powinny być przechowywane w 

odpowiedniej temperaturze (zwłaszcza ciasta z kremami, 

owoce), potrawy powinny być odpowiednio zapakowane na czas 

przewozu tj. w pojemniki, które zabezpieczą ich trwałość, 

świeżość oraz wygląd); catering będzie miał formę bankietu 

stojącego ze stołem szwedzkim zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi Wytycznymi dla organizatorów spotkań 

biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie 

epidemii SARS-CoV-2 opracowanych przez Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy i Technologii z Głównym Inspektorem 

Sanitarnym. 

Wykonawca przygotuje stoły w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym. Śnieżnobiałe, wyprasowane obrusy materiałowe 

(opcjonalnie w innym kolorze po wcześniejszym ustaleniu ze 

Zleceniodawcą); serwetki (papierowe, jednorazowe, w 

jednolitym kolorze, skomponowane z kolorystyką stołu). 

Zastawa do napojów: dzbanki szklane do napojów zimnych, 

szklanki do napojów zimnych, ilość odpowiednio do liczby gości. 

Narzędzia do nakładania przekąsek, ciast, babeczek , itp.( 

łopatka, szczypce, itp.). Zamawiający nie dopuszcza 

zastosowania naczyń jednorazowych oraz obrusów 

jednorazowych. Wykonawca zapewni stoliki koktajlowe o 

wysokości ok. 120 cm nakryte obrusami (do serwowania 

kawy/herbaty i przekąsek) w liczbie min. 10 sztuk. Wykonawca 

zapewni pojemniki jednorazowe i kartony do których zapakuje 

po zakończeniu wydarzenia wszystkie zamówione produkty, 

które pozostały po Gali. 

Menu gali obejmować będzie w szczególności:  

obiad (dania mięsne, 1 opcja wegetariańska, dodatki. 

http://www.lesnakrainalgd.pl/
mailto:lgd@lgd-brynica.pl
http://www.lgd-brynica.pl/
http://www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/
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Napoje gorące: 

kawa czarna z ekspresu dla każdego uczestnika serwowana z 

termosów, podgrzewaczy, dyspenserów lub z ekspresu do kawy 

min. 180 ml/ os; herbata (min. 3 różne rodzaje – w tym czarna i 

owocowa), ekspresowa, pakowana pojedynczo, gorąca woda 

serwowana z termosów, pogrzewaczy elektrycznych lub 

dyspenserów. dodatki do napojów gorących tj. mleko, 

śmietanka – podawane w specjalnych do tego celu naczyniach, 

cukier biały i brązowy, świeża cytryna w plastrach. Napoje 

zimne: woda gazowana w butelkach (nie mniej niż 330 ml/ os.; 

soki owocowe w butelkach (minimum 3 rodzaje po 200 ml/os.). 

Bufet słodki: ciastka (minimum cztery rodzaje, np. biszkopt w 

czekoladzie z galaretką, ciastka z bakaliami w czekoladzie itp.), 

wyłożone na paterach w liczbie minimum 3 szt./os.; ciasto 

(minimum cztery rodzaje np. szarlotka, sernik), wyłożone w 

pojedynczych papilotkach na paterach, minimum 100 g/ osobę. 

przekąski zimne min. 3 szt./ osobę, kanapki dekoracyjne na 

chlebie tostowym pszennym pełnoziarnistym, z wędliną, serem 

jajkiem, pastą: mięsną, jajeczną bądź twarogową, z przybraniem 

np. górek, oliwki, rzodkiewka, sałata, pomidor, kiełki rzodkiewki 

- co najmniej 3 sztuki na osobę. Kanapki wyłożone na paterach. 

Koreczki Tartinki, świeże owoce, co najmniej trzy rodzaje w tym 

mandarynki i dwa rodzaje winogron. Sałatka owocowa (min. 4 

rodzaje owoców), porcjowana, min. 150 porcji po 100g; Sałatka 

typu: różne rodzaje sałat z serem i dodatkami, min. 150 porcji 

po 100g Sałatka typu: różne rodzaje sałat z grillowanym 

kurczakiem, min. 150 porcji po 100g. Zamawiający dopuszcza 

zmianę zakresu cateringu o zbliżonym standardzie do 

wskazanego przez Zamawiającego. Obsługa kelnerska – 

wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie co najmniej 8 

kelnerów/kelnerek niezbędnych do sprawnej obsługi gości 

obejmujący co najmniej stosowny ubiór kelnerów/kelnerek 

podczas świadczenia usługi; minimalne wymagania dla kelnera: 

czarne eleganckie materiałowe spodnie, czarne, kryte obuwie 

(pantofle), czarne skarpety, biała koszula z długim rękawem, 

muszka lub krawat, opcjonalnie: kamizelka, zapaska; minimalne 

wymagania dla kelnerek: spódnica czarna, elegancka do połowy 

kolana (opcjonalnie w innym jednolitym kolorze), buty czarne, 

http://www.lesnakrainalgd.pl/
mailto:lgd@lgd-brynica.pl
http://www.lgd-brynica.pl/
http://www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/
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zakryte, bluzka/koszula biała z długim rękawem, muszka lub 

apaszka, opcjonalnie: fartuszek, zapaska; w trakcie trwania 

cateringu obsługa sprawnie, na bieżąco zbiera zużyte naczynia 

zarówno bezpośrednio od gości jak i ze stołów, dbając o 

estetyczny wygląd stolików bankietowych i stołów, uzupełniając 

wg. potrzeb brakujące naczynia oraz potrawy; Wykonawca po 

zakończonej uroczystości sprząta miejsce organizacji cateringu 

pozostawiając pomieszczenia w stanie zgodnym z zastanym 

przed rozpoczęciem przygotowania cateringu.  

 

Termin i miejsce realizacji: 

I połowa czerwca 2021 r.  

Miejscem realizacji usług będzie miejscowość zlokalizowana na obszarze LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

tj. Ciasna, Herby, Kochanowice, Pawonków, Koszęcin, Krupski Młyn, Wielowieś, Tworóg, Kalety, Miasteczko 

Śląskie, Toszek, Zbrosławice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Pilchowice lub  LGD „Brynica to nie granica” 

tj. Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec, Woźniki. 

Oferta: 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, 

w formie pisemnej w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna 

być podpisana przez oferenta. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.  Do oferty powinien być 

dołączony opis doświadczenia oferenta lub referencje. 

Kryteriami oceny ofert będą:  

a) cena – 80% 

b) doświadczenie w świadczeniu przedmiotowych usług oraz referencje – 20%.  

 

 

 

 

 

 

http://www.lesnakrainalgd.pl/
mailto:lgd@lgd-brynica.pl
http://www.lgd-brynica.pl/
http://www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/


  

 

 

 

Stowarzyszenie  
Lokalna Grupa Działania  

„Leśna Kraina Górnego Śląska” 
ul. Szkolna 13 
42-286 Koszęcin 
e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl 
tel.:  (34) 373 52 95 
NIP: 5751887940; REGON: 360891224 
KRS: 0000529355 
www.lesnakrainalgd.pl  
 

 Lokalna Grupa Działania  

„Brynica to nie granica” 
 
Pyrzowice ul. Centralna 5  
42-625 Ożarowice 

e-mail: lgd@lgd-brynica.pl  
tel. 32 380 23 28 
NIP: 6252318756; REGON: 240450792 

KRS: 0000263450 
www.lgd-brynica.pl  

Lokalna Grupa Działania  

Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 
 
Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX  

05-816 Michałowice  

e-mail: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl  
tel. 575 905 308 
NIP: 5342507756; REGON: 362302746 

KRS: 0000571844 
www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Marka 
Lokalna na BIS” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  

w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

Opis sposobu przyznania punktacji: 

 

Ocena kryterium nr a 

                                        najniższa zaoferowana cena brutto x 80 

Liczba punktów =          …………………………………………. 

                                       cena brutto w badanej ofercie 

Maksymalna liczba punktów: 0 

Ocena kryterium nr b 

                                         liczba podobnych projektów w badanej ofercie x 20  

Liczba punktów =           ……………………………………………………. 

                                         najwyższa liczba podobnych projektów          

Maksymalna liczba  

punktów: 20 

 

Termin składania ofert:  

Termin składania ofert upływa w dniu: 31 marca 2021r. o godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura 

Stowarzyszenia). 

Miejsce składania ofert: 

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl  lub 

złożyć w Biurze LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w Koszęcinie przy ul. Szkolnej 13. Niniejsze zapytanie 

ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań 

wobec stron. W przypadku wyboru Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani pisemnie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie listem poleconym (tylko w sytuacji braku adresu e-mail 

oferenta). 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego   

nr 1/2021/MLBIS/ LGDNRM 

 

 _________________________

 Miejscowość, data 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

________________________ 

Imię i Nazwisko/ nazwa oferenta 

____________________________ 

adres zamieszkania/ adres siedziby 

 

Oferta dla Lokalnej Grupy Działania „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” na  

USŁUGA WYNAJĘCIA SALI, USŁUGA CATERINGOWA I BANKIET NA POTRZEBY GALI PODSUMOWUJĄCEJ 

PROJEKT  WSPÓŁPRACY „MARKA LOKALNA NA BIS”  

Oferuję realizację zadania Objętego zapytaniem ofertowym  

w łącznej kwocie:  ____________________________ zł brutto. 

 

Cena obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi i jest adekwatna do 

przewidywanego czasu pracy nad realizacją usługi oraz posiadanych kwalifikacji i doświadczeniem w pracy o 

podobnym zakresie. Do oferty dołączam opis doświadczenia i/lub referencje. 

Oświadczenie oferenta: 

1. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie wymaganiami 

ustawowymi. 

2. Oświadczam, że posiadam ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub 

czynności określonych w niniejszym zapytaniu.  

 

http://www.lesnakrainalgd.pl/
mailto:lgd@lgd-brynica.pl
http://www.lgd-brynica.pl/
http://www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/


  

 

 

 

Stowarzyszenie  
Lokalna Grupa Działania  

„Leśna Kraina Górnego Śląska” 
ul. Szkolna 13 
42-286 Koszęcin 
e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl 
tel.:  (34) 373 52 95 
NIP: 5751887940; REGON: 360891224 
KRS: 0000529355 
www.lesnakrainalgd.pl  
 

 Lokalna Grupa Działania  

„Brynica to nie granica” 
 
Pyrzowice ul. Centralna 5  
42-625 Ożarowice 

e-mail: lgd@lgd-brynica.pl  
tel. 32 380 23 28 
NIP: 6252318756; REGON: 240450792 

KRS: 0000263450 
www.lgd-brynica.pl  

Lokalna Grupa Działania  

Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 
 
Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX  

05-816 Michałowice  

e-mail: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl  
tel. 575 905 308 
NIP: 5342507756; REGON: 362302746 

KRS: 0000571844 
www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Marka 
Lokalna na BIS” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  

w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny  

i techniczny niezbędny do wykonania zamówienia. 

4. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Deklaruję, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu ofertowym” 

są kompletne i prawdziwe. 

6. Upoważniam upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego do przeprowadzenia wszelkich badań 

mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do 

wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. 

 

 

____________________________________ 

data i czytelny podpis oferenta 
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„Leśna Kraina Górnego Śląska” 
ul. Szkolna 13 
42-286 Koszęcin 
e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl 
tel.:  (34) 373 52 95 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Marka 
Lokalna na BIS” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  

w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2021MLBIS/LGDNRM  – Oświadczenie o niepodleganiu zakazowi 

dostępu do środków publicznych o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o 

finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

  

  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU ZAKAZOWI DOSTĘPU DO ŚRODKÓW PUBLICZNYCH O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 O FINANSACH PUBLICZNYCH, 

NA PODSTAWIE PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU 

 

Nazwa i adres Wykonawcy                                (Miejscowość  i data)  

  

  

W związku z planowaną realizacją oferty 

USŁUGA WYNAJĘCIA SALI, USŁUGA CATERINGOWA I BANKIET NA POTRZEBY GALI PODSUMOWUJĄCEJ 

PROJEKT  WSPÓŁPRACY „MARKA LOKALNA NA BIS”  

oświadczam, że nie orzeczono wobec mnie zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 

4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. Zm.) na podstawie 

ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769).   

  

 

      .…………………………      

      (podpis i pieczęć)  
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Stowarzyszenie  
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„Leśna Kraina Górnego Śląska” 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Marka 
Lokalna na BIS” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  

w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2021MLBIS/LGDNRM - Oświadczenie o niekorzystaniu z innych 

środków publicznych przy realizacji operacji objętej niniejszą umową  

 

   

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEKORZYSTANIU Z INNYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZY REALIZACJI 

PRZEDMIOTU UMOWY OBJĘTEGO NINIEJSZĄ UMOWĄ 

         

           (Miejscowość  i data) 

  

Nazwa i adres Wykonawcy   

                        

  

  

W związku z planowaną realizacją zadania dla projektu pn.   

USŁUGA WYNAJĘCIA SALI, USŁUGA CATERINGOWA I BANKIET NA POTRZEBY GALI PODSUMOWUJĄCEJ 

PROJEKT  WSPÓŁPRACY „MARKA LOKALNA NA BIS”  

oświadczam, że nie będę korzystał z innych środków publicznych przy realizacji przedmiotu zapytania 

ofertowego.  

  

 

 

  

 .…………………………    

(podpis i pieczęć)  
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Marka 
Lokalna na BIS” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  

w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2021MLBIS/LGDNRM - Oświadczenie Wykonawcy o nie 

podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o finansowanie  

  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z UBIEGANIA SIĘ O FINANSOWANIE NA 

PODSTAWIE ART. 35 UST. 5 ORAZ UST. 6 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO NR 640/2014 

  

  

 Nazwa i adres Wnioskodawcy         (Miejscowość  i data)  

  

  

  

W związku z planowaną realizacją operacji pn.  

USŁUGA WYNAJĘCIA SALI, USŁUGA CATERINGOWA I BANKIET NA POTRZEBY GALI PODSUMOWUJĄCEJ 

PROJEKT  WSPÓŁPRACY „MARKA LOKALNA NA BIS”  

oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o finansowanie na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 

6 rozporządzenia delegowanego nr 640/2014.  

  

  

        .…………………………       

         (podpis i pieczęć)  
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