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Szanowni Państwo,

w 2021 r. weszły w życie przepisy nowego Prawa Zamówień
Publicznych. Wydatkowanie  środków  publicznych  zgodnie
z nowym podejściem wymaga między innymi stosowania
zasady efektywności. Zamawiający powinni udzielać za-
mówień w sposób zapewniający „uzyskanie najlepszych
efektów zamówienia, w tym efektów społecznych,
środowiskowych oraz gospodarczych w stosunku do
poniesionych nakładów” (art.17.1.2 PZP).

Stosowanie aspektów społecznych jest wymagane w odnie-
sieniu do całej polityki zakupowej państwa (art.21.1. PZP). 
 Zgodnie z nowym podejściem każdy Zamawiający na etapie
analizy potrzeb i wymagań wskazuje między innymi
„możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środo-
wiskowych lub innowacyjnych zamówienia” (art. 83.3.4 PZP).  

Wprowadzenie

zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie
zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których
mowa w art. 94 tzn. mających status zakładu pracy
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inny wykonawców,
których głównym celem jest społeczna i zawodowa
integracja osób społecznie marginalizowanych (klauzula
zastrzeżona).

postawienie przez Zamawiającego wymagania dotyczą-
cego zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96.2.2
tzn. między innymi osób bezrobotnych, osób
niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia
(klauzula zatrudnieniowa)

postawienie przez Zamawiającego wymagań w zakresie
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących działania związane z realizacją zamówie-
nia - art. 95 (klauzula umów o pracę).

Uwzględnianie aspektów społecznych w zamówieniach
publicznych może polegać na (art. 281 PZP):

Istotne jest też wymaganie, by Zamawiający wykazywali
aspekty    społeczne    dotyczące    udzielanych   zamówień
w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach
(Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia
2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym
sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru
oraz sposobu przekazywania).  

W związku z tym, jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej działających na terenie subregionu centralno
– zachodniego województwa śląskiego zwracamy się do
Państwa z prośbą o stosowanie aspektów społecznych  
 w udzielanych zamówieniach. 

Na naszym obszarze działa znaczna już liczba
przedsiębiorstw społecznych, spełniających warunki
wynikające z tzw. klauzuli zastrzeżonej (art. 94),
zatrudniających osoby zagrożone marginalizacją
społeczną, w tym osoby niepełnosprawne. Wysoką jakość
ich usług potwierdzają opinie klientów, co łatwo
sprawdzić np. w mediach społecznościowych. 

Prezentujemy Państwu Katalog Usług Przedsiębiorstw
Społecznych – Katowice 2021, rekomendowanych przez
OWES SWR,  w nadziei, że zechcecie Państwo skorzystać
z możliwości zwiększania efektywności społecznej
udzielanych zamówień publicznych, w tym  również   tych
o wartości nieprzekraczającej 130 tys. zł, poprzez
kierowanie ich do podmiotów, których głównym celem
jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie
marginalizowanych.

Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem
Zespół OWES SWR
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Usługi edukacyjne i rozrywkowe

Oferta:

Fundacja Inkubator Filmowy

ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: 

tworzenie filmów o wysokim walorze artystycznym;
tworzenie wartościowych kampanii społecznych;
wspieranie artystów oraz filmowców w propagowaniu ich
twórczości;
warsztaty dla dzieci i młodzieży;
edukacja poprzez film, uwrażliwiając młodych ludzi na
ważne problemy społeczne, tworząc razem filmy.

www.filminkubator.com

fundacja@filminkubator.com

32 724 01 88

40-036 Katowice
ul. Juliusza Ligonia 7

Edukids sp. z o.o.
ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: www.edukids.com.pl

edukidsbytom@gmail.com

41-907 Bytom
ul. Wyzwolenia 86

Oferta:
zajęcia pozaszkolne wspierające rozwój dziecka;
organizacja urodzin dla dzieci;
warsztaty z robotyki;
zajęcia z klockami LEGO.

500 076 880
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Usługi edukacyjne i rozrywkowe

Fundacja Ważni Ludzie
ADRES:

TELEFON::

E-MAIL::

STRONA WWW: www.waznemiejsce.pl

tajemnica@waznemiejsce.pl

40-065 Katowice 
ul. Mikołowska 44

Oferta
Tajemnica ciemności - ścieżka, składająca się z pięciu
całkowicie zaciemnionych, inspirująco zaaranżowanych
przestrzeni. Usługa świadczona jest pod przewodnictwem
niewidomego edukatora.

798 771 808

Oferta:

Fundacja Ja Yhymm... Integracja Sport
Turystyka Wypoczynek

ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: 

paintball;
survival i militaria;
zajęcia linowe;
sporty wodne;
spływy kajakowe;
narty;
szkolenia i kursy;
ratownictwo 

"Niepowtarzalna , pełna wrażeń, adrenaliny i pasji"

Organizacja wydarzeń takich jak:

i pierwsza pomoc.

www.ja-yhymm.pl

biuro@ja-yhymm.pl

794 997 714

40-406 Katowice
ul. Niwna 9
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Usługi edukacyjne i rozrywkowe

Oferta:

Stowarzyszenie Kurka Wodna

ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: 

edukacja ekologiczna dla
dzieci, młodzieży i dorosłych;
szkolenia i prelekcje z zakresu
ochrony środowiska dla firm

edukacyjne wystawy miejskie;
pracownia naprawy, renowacji
i upcyklingu;
sklep społeczny "Tyle Tego" .

i instytucji;

www.facebook.com/stowarzyszeniekurkawodna

stowarzyszenie@kurkawodna.org

500 421 237

40-124 Katowice
ul. Morcinka 3a
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opracowanie strategii wizerunkowych i strategii komunikacji;
tworzenie stron internetowych;
projektowanie graficzne (Branding, Web Design, grafika reklamowa, DTP);
komunikacja kryzysowa  (social media, artykuły blogowe, pop-upy na stronach
www, newslettery, konsultacje indywidualne);
obsługa mediów społecznościowych;
szkolenia (social media na start, Facebook na twardo i na miękko);
copywriting (webwriting, artykuły blogowe, newslettery, komunikaty, notki
prasowe, szablony odpowiedzi, treści oficjalnych pism, wypełnianie portalu);
Kampanie społeczne (strategie, realizacja, obsługa mediów społecznościowych,
komunikacja, strony www);
CRS (raporty, szkolenia, prelekcje, wolontariat pracowniczy).

Fundacja Leżę i Pracuję
ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: www.lezeipracuje.pl

klienci@lezeipracuje.pl

506 893 988

40-844 Katowice, 
ul. Kossutha 5B/3

Oferta:

Oferta:

ENL Solutions sp. z o.o. 
ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: 

działalność marketingowa;
tworzenie stron www;
fotografia biznesowa;
filmy promocyjne i informacyjne;
kampanie promocyjne.

www.enlighten.pl

hello@enlighten.pl

729 191 053

40-870 Katowice
ul. B. Krzywoustego 4/1

Usługi marketingowe i powiązane
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pozyskiwanie leadów;
kampanie w social mediach;
kreacje graficzne;
audyty SEO;
tworzenie filmów reklamowych;
szkolenia z Google Analytics i Google Ads;
produkcja gadżetów reklamowych: 

       kubki, koszulki.

Usługi marketingowe i powiązane

Integracyjna Kopalnia Reklamy sp. z o. o.

ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: www.i-k-r.com.pl

kontakt@i-k-r.com.pl

600 169 515

41-709 Ruda Śląska
ul. Jana Pawła II 3A

Oferta:

Oferta:

Loudy sp. z o.o. 
ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: 

usługi Public Relation - dbanie o wizerunek

e-PR;
zarządzanie kryzysem wizerunkowym;
tworzenie treści promocyjnych;
strategie komunikacji;
relacje z klientami;

       i komunikację marki;

www.loudy.pl

projekt@loudy.pl

506 564 182

40-870 Katowice
ul. Francuska 92A/10
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Oferta:

Intro-sprint sp. z o.o.
ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: 

wsparcie sprzedaży, akcje samplingowe, programy lojalnościowe,
reklama w miejscu sprzedaży, POS;
organizacja imprez, networking, budowa relacji z klientem;
opracowanie/repozycjonowanie marki i logo firmy, np. nowa marka
produktu, usługi, firmy, centrum handlowego, hotelu, apartamentowca,
funduszu, etc;
poligrafia reklamowa, druki wielkoformatowe, konfekcjonowanie, druki
specjalne, logistyka.

www.s-print.com.pl

biuro@s-print.com.pl

601 511 864

41-700 Ruda Śląska 
ul. Kokotek 60

Usługi marketingowe i powiązane

Oferta:

Hikari sp. z o.o.
ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: 

polska platforma do organizacji wydarzeń online;
personalizacja wydarzeń online pod potrzeby klienta;
platforma zintegrowana z najczęściej używanymi
programami do realizacji spotkań online;
streaming wydarzeń;
e-mail i SMS marketing;
realizacja warsztatów i webinariów;
strony internetowe wydarzeń.

www.eventdays.pl

dragszymon@gmail.com

797 339 784

40-013 Katowice
Staromiejska 6/8
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szkolenia;
audyty;
opracowania;
eventy;
promocja i PR;

Usługi marketingowe i powiązane

Inicjatywa sp. z o.o.

ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: www.inicjatywa.org

biuro@inicjatywa.org

508 105 010

40-006 Katowice
ul. Warszawska 6, p. 118

Oferta:

Oferta:

UNC sp. z o.o.
ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: 

profesjonalne studio fotograficzne pod wynajem na godziny;
wynajem sprzętu fotograficznego i dodatków potrzebnych do nagrań
nowoczesnych materiałów promocyjnych;
wynajem samochodów pod teledyski;
wsparcie asystenta - pracownika studia, który pomaga obsłużyć sprzęt
oraz ustawić najlepsze oświetlenie.

www.unicornstudios.pl

kontakt@unicornstudios.pl

791 341 697

41-902 Bytom
ul. Składowa 2
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Usługi gastronomiczne

Oferta:

Spółdzielnia Socjalna Honolulu
ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: 

restobar, koktajlbar, catering;
organizacja wydarzeń kulturalnych, spotkań autorskich, konferencji,
kameralnych koncertów;
współorganizacja, produkcja i realizacja eventów (także online), do
których posiadają pełne zaplecze techniczne;
wypożyczanie sprzętu audiowizualnego.

www.drzwizwanekoniem.pl

kontakt@drzwizwanekoniem.pl

32 204 12 53

40-010 Katowice
ul. Warszawska 37 

Fundacja Ważni Ludzie
ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: www.waznemiejsce.pl

kontakt@waznemiejsce.pl

40-065 Katowice
ul. Mikołowska 44

Oferta:
bistro;
organizacja uroczystości filmowych;
imprezy okolicznościowe;
Tajemnica ciemności - ścieżka, składająca się z pięciu
całkowicie zaciemnionych, inspirująco zaaranżowanych
przestrzeni. Usługa świadczona jest pod przewodnictwem
niewidomego edukatora.

798 771 808, 502 555 227
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Usługi gastronomiczne

Oferta:

RESTO-KATE sp. z o.o.
ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: 

restauracja urządzona w
staropolskim stylu, serwująca
tradycyjne polskie potrawy;
organizacja przyjęć
okolicznościowych;
catering.

www.karcmapodstrzechom.pl

kontakt@karcmapodstrzechom.pl

513 997 159

40-560 Katowice
ul. Grzyśki 13

PS SERWIS sp. z o.o.
ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: www.cateringkatowice.eu

kontakt@psserwis.com.pl

605 251 054

40-064 Katowice
ul. M. Kopernika 14

Oferta:
wysokiej jakości catering;
bistro w dzielnicy Koszutka;
dostawa posiłków.
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Usługi gastronomiczne

Oferta:

Niekawiarnia sp. z o.o.

ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: 

catering;
kawiarnia w Mediatece w Sosnowcu;
sklep  online z produktami w stylu zero waste oraz m.in.
voucherami na konsultacje specjalistyczne z psychologiem;
wsparcie osób w kryzysach psychologicznych.

www.sklep.niekawiarnia.pl

kontakt@niekawiarnia.pl

500 565 298

41-200 Sosnowiec
ul. Kościelna 11

Oferta:

Spółdzielnia Socjalna Rybka
ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: www.facebook.com/festjodlo

spoldzielniarybka@gmail.com

510 207 970

40-472 Katowice
ul. Radosna 35a

catering;
restauracja ulokowana w zabytkowym obiekcie w dzielnicy
Giszowiec;
dostawa posiłków;
organizacja przyjęć okolicznościowych.
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Usługi gastronomiczne

Oferta:

Spółdzielnia Socjalna Mastvita

ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: 

spółdzielnia prowadzi restaurację o nazwie Kartofelnik;
dania na bazie ziemniaków w nowoczesnej odsłonie;
dostawa posiłków na wskazany adres;
koktajle, napoje i soki.

www.kartofelnik.pl

kartofelnik.katowice@gmail.com

507 503 557

40-013 Katowice
ul. Mielęckiego 4

Food Cooltura sp. z o.o.
ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: www.bistroficyna.pl

biuro@bistroficyna.pl

789 192 365

40-003 Katowice
ul. Teatralna 12

Oferta:
restauracja serwująca dania oparte na tradycyjnych recepturach;
dostawa posiłków, dania na wynos;
sprzedaż świeżo wypiekanego pieczywa;
catering i obsługa imprez 10 - 3000 osób;
produkty z delikatesów w restauracji; 
przetwory, pikle, dżemy itp.
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Usługi gastronomiczne

Oferta:

Bento Karma sp. z o.o.

ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: 

dostarczanie posiłków wegetariańskich i wegańskich w systemie
abonamentowym;
dowóz posiłków w ekologicznych opakowaniach do miejsc pracy;
wege catering.

www.vegebento.pl

kontakt@vegebento.pl

729 884 386

40-019 Katowice
ul. Św. Jacka 1/1

Spółdzielnia Socjalna "Naleśnikarnia 2.0"
ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: www.nalesnikarnia-kamienica.pl

nalesnikarnia2.0@gmail.com

574 520 620 

42-600 Tarnowskie Góry
ul. Rynek 11

Oferta:
restauracja zlokalizowana w centrum Tarnowskich Gór;
świeże i jakościowe posiłki - głównie naleśniki w wielu odsłonach;
napoje, soki, lemoniady;
dania na wynos;
klimatycznie urządzone wnętrze.
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Usługi gastronomiczne

Oferta:

Piekarnia tradycyjna sp. z o.o.

ADRES:

TELEFON::

E-MAIL::

STRONA WWW: 

wypieki tradycyjne;
słodkie drożdżówki;
przekąski na wytrawnie;
drożdżówki na słodko;
pączki, ciasta, desery.

www.facebook.com/
Croissant-Piekarnia-na-Hallera

croissant.ar@gmail.com

726 160 548

40-321 Katowice
ul. Hallera 6
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Usługi budowlane

Wellbud sp. z o.o.
ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: www.wellbud.com.pl

biuro@wellbud.com.pl

506 820 369

41-700 Ruda Śląska
ul. Kokotek 60

Oferta:

Oferta:

Eko Grupa sp. z o.o.

ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

montaż balustrad;
usługi murarskie;
instalacje wodno-kanalizacyjne;
prace ziemne;
instalacje elektryczne;
prace wykończeniowe.

biuro@ekogrupa.info

535 111 133

40-094 Katowice
ul J. Słowackiego 16

Usługi budowlane
• domki jednorodzinne
• mała architektura
• lokale handlowo
  -usługowe
• docieplenia
• poszycia dachowe

Usługi remontowe
• domki jednorodzinne
• mała architektura
• remonty mieszkań
• remonty elewacji
• remonty domów

STRONA WWW: www.ekogrupa.info
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Usługi budowlane

Fotovoltsystem sp. z o.o.

ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: www.fotovoltsystem.pl

biuro@fotovoltsystem.pl

509 770 330 

40-003 Katowice
ul. Teatralna 17a

Oferta:
wycena i projekt montażu paneli fotowoltaicznych;
doradztwo ekspertów branżowych;
realizacje na potrzeby gospodarstw domowych,
rolników oraz przedsiębiorstw.
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Usługi księgowe i doradcze

księgi handlowe;
księgi przychodów i rozchodów;
ewidencja ryczałtowa;
kadry i płace;
sporządzanie raportów finansowych;
zarządzanie płatnościami;
pomoc przy zakładaniu nowych firm.

Usługi księgowe, obsługa prawna i doradztwo branżowe:

Oferta:

Unionngo sp. z o.o.

ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: 

outsourcing księgowy;
outsourcing kadrowo-płacowy;
doradztwo gospodarcze;
usługi dla NGO.

www.grupaunion.pl

biuro@grupaunion.pl

32 607 23 50

40-013 Katowice
ul. Staromiejska 6/8

Solid Partner sp z o.o.
ADRES:

TELEFON:

E-MAIL:

STRONA WWW: www.solid-partner.pl

marketing@solid-partner.pl

40-568 Katowice
ul. Ligocka 103, bud. 7

Oferta:

32 707 27 32
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Usługi księgowe i doradcze

Oferta:
pomoc w przygotowaniu i pozyskaniu dotacji na tzw. projekty miękkie w tym
projekty społeczne, dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, zatrudnienia 

kompleksowa koordynacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
– w aspekcie merytorycznym i finansowym;
doradztwo;
prowadzenie szkoleń i warsztatów m.in. z zakresu pozyskiwania środków,
zarządzania organizacją w obszarze personelu, finansów, administracji,
wykorzystania nowoczesnych narzędzi ICT;
tworzenia dokumentów strategicznych w zakresie polityk społecznych: 

inne usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej – np. organizacja wizyt
studyjnych.

i edukacji;

w szczególności aktualizacje programów rozwiązywania problemów
społecznych, LPR, Lokalnych Programów Rozwoju Społecznego;

ADRES:

TELEFON::

E-MAIL::

STRONA WWW: www.mostownia.eu

sp.mostownia@gmail.com

664 143 788

41-949 Piekary Śląskie
ul. Jagiellońska 115c

Mostownia sp. z o.o.

Fundacja Atelier Spółdzielczości 
i Ekonomii Społecznej (ASES)

ADRES:

TELEFON::

E-MAIL::

STRONA WWW: www.fundacjaases.pl

sekretariat.ases@gmail.com

508 433 380

40-688 Katowice
ul. M. Gierlotki 8

Oferta:
wsparcie organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych;
usługi biura rachunkowego;
doradztwo prawne;
zapytania ofertowe i przetargi;
dodatkowe działania: 
- Klub Seniora Atelier, 
- pomaganie zwierzętom  (wsparcie a adopcji).
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