
 

 

Toruń, dnia 30.09.2016. 
 
 
 

Rozeznanie rynku nr 1/2.19/2016 
 

Zapewnienie poczęstunku  
w trakcie spotkań organizacyjno-wprowadzających 

 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Stabilo (realizatorzy 
projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”) zapraszają do złożenia wyceny usługi zapewnienia 
poczęstunku w trakcie spotkań organizacyjno-wprowadzających dla uczestników projektu „Dobre 
konsultacje, dobry plan” (POWR.02.19.00-00-KP29/15). Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 
1. Zamawiający:  

Nazwa: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych 
Adres:  Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń 
NIP 956-227-18-84, REGON 340759291 

 
2. Przedmiot zapytania:  

Zapewnienie poczęstunku w trakcie spotkań organizacyjno-wprowadzających dla uczestników 
projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”.  
Liczba spotkań: 25; liczba uczestników na każdym ze spotkań: śr. 11 osób; okres realizacji: od 
11 października 2016 do 30 czerwca 2017 roku w dni robocze. 

 

 
I Szczegóły realizacji usługi (zapytania) 
 

zapewnienia poczęstunku w 
trakcie spotkań 
organizacyjno-
wprowadzających dla 
uczestników projektu „Dobre 
konsultacje, dobry plan” 

 zapewnienia poczęstunku w trakcie spotkań organizacyjno-
wprowadzających dla uczestników projektu „Dobre konsultacje, 
dobry plan”; 

 kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
55320000-9 (Usługi podawania posiłków); 

 spotkania organizacyjno-wprowadzające realizowane są w 25 
gminach z województw: kujawsko-pomorskie, pomorskie, 
warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie;  

 każde spotkanie realizowane jest w wymiarze 6 godzin 
zegarowych; 

 jako zapewnienie poczęstunku w trakcie spotkania rozumiane 
jest: dostarczenie poczęstunku na miejsce realizacji spotkania, na 
ww. poczęstunek składają się: gorąca kawa i gorąca herbata, 
woda mineralna (gazowana i niegazowana) oraz drobne ciastka – 
dostępne przez cały czas trwania spotkania i uzupełniane na 
bieżąco oraz kanapki i sałatki (dostępne w trakcie jednej przerwy 
organizowanej po trzech pierwszych godzinach spotkania); 



 

Termin realizacji W okresie od 10 października 2016 do 30 czerwca 2017 w dni 
robocze w terminach ustalanych na bieżąco z Zamawiającym. 
 

Miejsce realizacji Siedziby 25 gmin z województw: kujawsko-pomorskie, pomorskie, 
warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie. 
 

 
II Ograniczenia 
 

 
Możliwość realizacji usługi ograniczona jest do podmiotów ekonomii społecznej (definicja podmiotu 
ekonomii społecznej zgodna ze wskazaną w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” (wersja z 
03 marca 2016 roku): 
 
„Podmiot ekonomii społecznej: 
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.); 
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym: 

i) CIS i KIS; 
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z 
późn. zm.); 
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego 
leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można 
podzielić na następujące podgrupy: 

i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski 
wspierają realizację celów statutowych; 
ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, 
działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 21); 
iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 
50%.” 

 
3. Prosimy o składanie wyceny przedmiotowej usługi do 10.10.2016 roku mailem na adres: 

federacja@federacja-ngo.pl. Wycena powinna wskazywać koszt brutto poczęstunku dla 1 
osoby przy wskazanych powyżej parametrach. 
 

4. Ewentualnych informacji i wyjaśnień w sprawie zapytania udziela p. Jan M. Grabowski – 
pytania należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: federacja@federacja-
ngo.pl lub telefonicznie 56 652 23 56. 
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