Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego na usługę przygotowania i dostarczania posiłków (usługa
cateringowa) dla dzieci do przedszkola publicznego „Karmelkowy Zakątek” przy ul. Zbożowej 4 w
Krakowie (30-002)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowywanie i dostarczanie
posiłków (usługa cateringowa) dla maksymalnie 45 dzieci do przedszkola publicznego „Karmelkowy
Zakątek” przy ul. Zbożowej 4 w Krakowie (30-002)
Oświadczam, że prowadząc działalność stosowane były klauzule społeczne zgodnie w wymogami
Zamawiającego*.

………………………………
Miejsce i data
……………………………………………
Czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

*Stosowanie klauzul społecznych
„Beneficjent powinien wymagać od wykonawcy, zgodnie z art. 22 ust. 2 lub art. 29 ust. 4 ustawy Pzp,
w przypadku udzielania zamówień których przedmiotem są usługi cateringowe, aby:
a) jego działalność obejmowała 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 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)
lub:
b) w związku z realizacją zamówienia zatrudniał osobę(y) z co najmniej jednej z poniższych grup:
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 pkt 1, 2 lub 3, 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.

