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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 
.................................................... 
/pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków  

udziału w postępowaniu  
 

Niniejszym oświadczam, iż spełniam/nie spełniam* warunki udziału w postępowaniu 

dotyczącym usług cateringowych dla uczestników projektu „Centrum wsparcia opiekunów 

nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w 

Krakowie”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny 

społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze 

oraz interwencja kryzysowa – zit, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów 

nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub 

działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych 

(dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego), tj.: 

 

1) zatrudniam/nie zatrudniam* osoby biorące udział przy produkcji i transporcie żywności 

posiadające aktualne badania sanitarne 

2) posiadam/nie posiadam* doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji 

zamówienia i oświadczam iż (należy skreślić warunki, które nie dotyczą Wykonawcy): 

a. dla części nr 1 zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu 

składania ofert zrealizowałem przynajmniej jedną usługę cateringową dla 

grupy min. 8 osób o wartości co najmniej 7 000,00 zł brutto, 

b. dla części nr 2 zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu 

składania ofert zrealizowałem przynajmniej jedną usługę cateringową dla 

grupy min. 10 osób o wartości co najmniej 1 800,00 zł brutto, 

c. dla części nr 3 zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu 

składania ofert zrealizowałem przynajmniej jedną usługę cateringową dla 

grupy min. 10 osób o wartości co najmniej 66 000,00 zł brutto. 

 

3) spełniam/nie spełniam* jeden z poniższych wymogów, określonych w ogłoszeniu 

o zamówieniu (należy skreślić warunki, które nie dotyczą Wykonawcy): 

a. moja działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych: 

i. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), 

ii. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 

868), 

iii. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o 
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których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w 

integracji ze środowiskiem, 

iv. osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

546 i 960), 

v. osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930), 

vi. osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 

2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, 

z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783), 

vii. osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających 

status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, 

viii. osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej 

sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i 

etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o 

mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749) 

Zamawiający określa, iż minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób 

należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej, wynosi nie mniej 

niż 30% osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub jego jednostki. 

lub: 

b) w związku z realizacją zamówienia zatrudnię osobę(y) z co najmniej jednej z 

poniższych grup1: 

i. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

ii. młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu 

przygotowania zawodowego, 

iii. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

iv. innych osób niż określone w tiret i, ii, iii, o których mowa w ustawie z 

dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 

225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

 
.......................................                                   ................................................................ 

/ Miejscowość i data/                                               /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 

 
*- niepotrzebne skreślić 

                                           
1 Zamawiający określa, że wyżej wskazana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia, nieprzerwanie przez cały okres jej trwania (czyli min. do 31 maja 
2021 r.). W celu weryfikacji spełnienia klauzuli społecznej Zamawiający może wymagać od Wykonawcy 
przedstawienia umowy o pracę wraz z zakresem obowiązków i comiesięcznej listy obecności potwierdzającej trwanie 
umowy. Należy jednak pamiętać, że osoba ta musi wyrazić zgodę na dostęp przez Zamawiającego do swoich danych 
osobowych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi nie może brać udziału w realizacji zamówienia. 


