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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPPK.08.01.00-18-0001/18 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wyżywienia  

dla uczestników projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa  

w Centrum Integracji Społecznej drogą do zatrudnienia”. 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności w 

rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na potrzeby 

realizacji projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej drogą do 

zatrudnienia” o numerze RPPK.08.01.00-18-0001/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja 

społeczna, Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. 

I. Zamawiający: 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie  

przy ulicy Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, tel.: 178 521 571, NIP: 813-31-44-647, KRS: 0000014409 

Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień: 

Paweł Karst, tel.: 178 521 571 w. 18, e-mail: p_karst@bratalbert.rzeszow.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa wyżywienia dla uczestników projektu „Reintegracja 

społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej drogą do zatrudnienia” o numerze RPPK.08.01.00-

18-0001/18, na które składa się: 

1. Jeden ciepły posiłek dziennie dla 14 osób, dostarczany codziennie w dni robocze w okresie 

trwania umowy; 

Podstawą do obliczenia kosztów ciepłego posiłku jest tzw. osobodzień, rozumiany jako iloczyn liczby 

osób oraz liczby dni roboczych w okresie trwania umowy. 

Ciepły posiłek składa się z obiadu jednodaniowego (danie główne), w skład którego wchodzi: 

a) dodatek skrobiowy – co najmniej 100 g na osobę, przy czym jako dodatek skrobiowy rozumie się 

ryż, kaszę, makaron lub ziemniaki; 

b) dodatek mięsny, rybny lub jarski – co najmniej 200 g na osobę; 

c) sałatka lub surówka – co najmniej 200 g na osobę. 
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Alternatywnie obiad może składać się z dania mącznego (co najmniej 500 g na osobę) typu pierogi, 

naleśniki, krokiety, placki ziemniaczane itp. Wykonawca zapewni dostępność dań jarskich w każdy dzień 

realizacji zamówienia w przypadku, gdy wśród uczestników projektu będą osoby spożywające wyłącznie 

dania jarskie. 

Wykonawca dostarczy obiad ciepły, nadający się do natychmiastowego spożycia, w naczyniu 

jednorazowym wraz ze sztućcami jednorazowego użytku. Zamawiający zgłosi Wykonawcy nieobecność 

uczestników w danym dniu w terminie określonym w umowie. 

Przygotowanie oraz transport wyżywienia musi odbywać się z zachowaniem obowiązujących norm i 

przepisów prawa, w szczególności: 

 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 poz. 1541), 

 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 PE i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne 

zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 

Żywności i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, 

 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie higieny środków spożywczych 

 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-

sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze 

2. Bufet kawowy dla 14 osób, dostarczany przez Wykonawcę wg ustalonego z Zamawiającym 

harmonogramu; 

Podstawą do obliczenia kosztów ciepłego posiłku jest tzw. osobodzień, rozumiany jako iloczyn liczby 

osób oraz liczby dni, kiedy zapewniany jest bufet kawowy. 

Na bufet kawowy składają się niżej wymienione produkty: 

a) kawa mielona – 100 % arabica, co najmniej 9,6 g na osobę, 

b) kawa rozpuszczalna – co najmniej 2 g na osobę, 

c) herbata czarna ekspresowa – co najmniej 2 g na osobę, 

d) cukier biały – co najmniej 10 g na osobę, 

e) kubek do napojów gorących – styropianowy lub plastikowy, poj. co najmniej 200 ml, 2 szt. na 

osobę, 

f) łyżeczka plastikowa lub mieszadełko – 2 szt. na osobę. 

Wykonawca dostarczy ww. produkty w opakowaniach zbiorczych z datą przydatności do spożycia nie 

krótszą niż 30 dni. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia na powyższe produkty systematycznie 

wg aktualnego zapotrzebowania, średnio 1 raz w miesiącu. 

3. Woda mineralna dla 14 osób – co najmniej 500 ml na osobę, 

Podstawą do obliczenia kosztów ciepłego posiłku jest tzw. osobodzień, rozumiany jako iloczyn liczby 

osób oraz liczby dni roboczych w okresie trwania umowy. 

Wykonawca dostarczy wodę mineralną średnio zmineralizowaną, o ogólnej zawartości minerałów od 

500 do 1500 mg/l, gazowaną i niegazowaną w opakowaniach zbiorczych z datą przydatności do spożycia 

nie krótszą niż 30 dni, w proporcji 1:1, tj. na 1 litr wody gazowanej przypada 1 litr wody niegazowanej. 

Zamawiający będzie dokonywał zamówienia na powyższe produkty systematycznie wg aktualnego 

zapotrzebowania, średnio 1 raz w miesiącu. 
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III. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe 

warunki: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku 

na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które 

stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na 

podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które 

stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego. 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie 

przewiduje płatności zaliczkowej). Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na 

podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które 

stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

5. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o 

braku powiązań z Zamawiającym, które stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

6. Do realizacji zamówienia zatrudnią na okres co najmniej trwania umowy, co najmniej 1 osobę z 

pośród niżej wymienionych kategorii: 

a. osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy 

b. młodociani, o których mowa w przepisach prawa pracy, zatrudnionego/zatrudnionych w 

celu przygotowania zawodowego  

c. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

d. osoby bezdomne realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności w 

rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,  
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e. osoby uzależnione od alkoholu, 

f. osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, 

g. osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 

h. osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w 

rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

i. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy 

społecznej. 

7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 6 na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy dotyczącego zatrudnianiu do realizacji zamówienia osób znajdujących 

się w szczególnej sytuacji, które stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

8. W ramach czynności kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zamówienia, zamawiający 

jest uprawniony w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów, o 

których mowa w punkcie 6 i dokonywania ich oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogów, o których mowa w punkcie 6, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób, o 

których mowa w punkcie 6 przedłoży zamawiającemu oświadczenie dotyczące wymagań 

określonych przez zamawiającego w punkcie 6. 

IV. Kryteria oceny ofert. 

1. Jedynym przyjętym kryterium oceny ofert jest cena brutto.  

2. Maksymalna liczba punktów za kryterium wynosi 100. 

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

5. Cena podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie 

podlegać waloryzacji. 

6. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Liczba punktów ustalana będzie na podstawie ofert przedstawionych przez wykonawców wg 

poniższego wzoru: 

𝐴 =  
𝑐𝑛

𝑐𝑏
× 100 

gdzie: 

A  – liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę oferty 

cn  – cena brutto oferty najtańszej 

cb  – cena brutto oferty badanej 

8. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 

zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 
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V. Sposób przygotowania oferty. 

1. Wykonawcy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią zapytania ofertowego i 

przygotowania oferty zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

2. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym załączniki: 

a. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

b. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym, 

c. oświadczenie Wykonawcy dotyczącego zatrudnianiu do realizacji zamówienia osób 

znajdujących się w szczególnej sytuacji 

4. Oferent w ofercie podaje cenę brutto za wykonanie zamówienia, tj. cenę obejmującą wszystkie 

zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz podatek. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki, druki, formularze i oświadczenia składane wraz z 

ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa a jeżeli oferta składana 

jest przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagane jest załączenie właściwego 

pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

VI. Miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć: 

1. osobiście bądź pocztą w biurze projektu w Rzeszowie przy ulicy Jana Styki 24,  

35-006 Rzeszów, pok. 22, w nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem Oferta na dostawę wyżywienia 

dla uczestników projektu RPPK.08.01.00-18-0001/18 w terminie do 26 września 2018 roku do 

godziny 15:00, 

2. mailowo w postaci skanu dokumentów do pliku PDF na adres: cis.rzeszow@gmail.com w 

terminie do 26 września 2018 roku do godziny 23:59. W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta 

na dostawę wyżywienia dla uczestników projektu RPPK.08.01.00-18-0001/18. 

Datą wiążącą jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały 

ocenie. 

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2018 roku o godzinie 13:00 w budynku Centrum Integracji 

Społecznej przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, ul. Jana Styki 24 

VIII. Termin i miejsce realizacji umowy. 

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia będzie 

wykonywał zamówienie w terminie od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku. Miejsce 

realizacji zamówienia: Centrum Integracji Społecznej przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. 

Brata Alberta w Rzeszowie, ul. Jana Styki 24, 35-006 Rzeszów. 
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 ………………………………………………… ………………………………………………… 

 /pieczęć nagłówkowa oferenta/ /miejscowość, data/ 

 

FORMULARZ OFERTY 
na dostawę wyżywienia dla uczestników projektu 

„Reintegracja społeczno-zawodowa 

w Centrum Integracji Społecznej drogą do zatrudnienia”. 

 

Wykonawca 

 

Nazwa: .............................................................................................................................……… 

 

Siedziba: ..........................................................................................................................……… 

 

Adres poczty elektronicznej: ….............................................................................................… 

 

Strona internetowa: ...........................................................................................................…… 

 

Numer telefonu: ……………….................................................................................................… 

 

Numer faksu: .................................................................................................……………………… 

 

Numer REGON: …..............................................................................................................…… 

 

Numer NIP: .............................................................................................................……………… 

 

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………………………… 
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Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 7/RPPK.08.01.00-18-0001/18 na dostawę wyżywienia dla 

uczestników projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej drogą do 

zatrudnienia”, KOD CPV: 55.32.10.00-6 – Usługi przygotowywania posiłków, 55.52.00.00-1 – Usługi 

dostarczania posiłków, oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. 

Cena netto 

usługi 

(PLN) 

Stawka 

podatku 

VAT 

% 

Wartość kwoty 

VAT 

(PLN) 

Wartość brutto 

usługi 

(PLN) 

1 
Jeden ciepły posiłek 

dziennie dla 14 osób 

Osobo-

dzień 

    

2 Bufet kawowy dla 14 osób 
Osobo-

dzień 

    

3 
Woda mineralna dla 14 

osób 

Osobo-

dzień 

    

Razem cena brutto za osobodzień:  

Słownie:  

 

Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego. 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę/simy żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem/liśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam/y, że podmiot, który reprezentuję/emy spełnia wszystkie warunki udziału w 

postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuję/-emy się do przedstawienia na 

wezwanie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków. 

3. Oświadczam/y, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

4. Oświadczam/-y, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 

5. Załączam/y wszystkie wymagane załączniki. 
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Zastrzeżenie wykonawcy: 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

 

 

 

 

 

Inne informacje wykonawcy: 

 

 

 

 

 

 

 IMIĘ I NAZWISKO OSÓB UPRAWNIONYCH   

 DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY: CZYTELNY PODPIS 

 1 ………………………………………………………… ………………………………… 

 

 2 ………………………………………………………… ………………………………… 

 

 3 ………………………………………………………… ………………………………… 
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 ………………………………………………… ………………………………………………… 

 /pieczęć nagłówkowa oferenta/ /miejscowość, data/ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 

wyżywienia dla uczestników projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej 

drogą do zatrudnienia” o numerze RPPK.08.01.00-18-0001/18 oświadczam, że podmiot, który 

reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie III.1 – III.4 zapytania 

ofertowego z dnia 19 września 2018 roku, tj.: 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 

2. Posiada wiedzę i doświadczenie. 

3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

  ………………………………………………… 

  /czytelny podpis osoby upoważnionej  

  do reprezentowania oferenta/ 
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 ………………………………………………… ………………………………………………… 

 /pieczęć nagłówkowa oferenta/ /miejscowość, data/ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 

wyżywienia dla uczestników projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej 

drogą do zatrudnienia” o numerze RPPK.08.01.00-18-0001/18 oświadczam, że podmiot, który 

reprezentuję nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przyjmując, iż przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

  ………………………………………………… 

  /czytelny podpis osoby upoważnionej  

  do reprezentowania oferenta/ 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI 

 

W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 

wyżywienia dla uczestników projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej 

drogą do zatrudnienia” o numerze RPPK.08.01.00-18-0001/18 oświadczam, że do realizacji zamówienia 

będą/nie będą1 zatrudnione osoby, o których mowa w punkcie III.6 zapytania ofertowego z dnia  

19 września 2018 roku, znajdujące się w szczególnej sytuacji, tj.: 

a. osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku 

pracy 

b. młodociani, o których mowa w przepisach prawa pracy, zatrudnionego/zatrudnionych w celu przygotowania 

zawodowego  

c. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

d. osoby bezdomne realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu przepisów 

o pomocy społecznej,  

e. osoby uzależnione od alkoholu, 

f. osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, 

g. osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 

h. osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów 

o pomocy społecznej, 

i. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

w liczbie2 ……………………………………………, co najmniej w okresie trwania umowy. 

  ………………………………………………… 

  /czytelny podpis osoby upoważnionej  

  do reprezentowania oferenta/ 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Podać liczbę osób, jeśli dotyczy 
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