Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Warszawa; dnia 07-02-2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „@kademia na rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
zwracamy się z zapytaniem ofertowym:
1. Zamawiający
Polsko-Japooska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
2. Przedmiot zamówienia
Wspólny słownik zamówieo:
15894200-3 Posiłki gotowe
15894300-4 Dania gotowe
15860000-4 Kawa, herbata i podobne produkty
15820000-2 Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa, która obejmuje wykonanie 7
usług
cateringowych według harmonogramu realizacji zamówienia, dla uczestników studiów
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu „@kademia na rzecz rozwoju ICT – studia
podyplomowe”
Kryteria jakie powinny spełniad usługi cateringowe:











Wykonawca zapewnia 2 przerwy kawowe w ciągu dnia (przed południem i popołudniu) oraz
obiad
Wykonawca dostarcza każdorazowo sztudce i zastawy stołowe (jednorazowego użytku)
wydaje posiłki oraz obsługuje uczestników studiów podyplomowych.
Wykonawca dostarcza zestawy obiadowe w jednorazowych pojemnikach do przechowywania
żywności
Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do przygotowania miejsca
posiłku we wskazanej przez Zamawiającego sali.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: obrusów, serwetek, ewentualnych ozdób
stołu.
Wykonawca zapewni duże worki na zużyte naczynia i opakowania
Wykonawca zapewnia odpowiednią temperaturę dostarczonych posiłków
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia
podwykonawcom.
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Miejscem realizacji usługi jest Polsko – Japooska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
przy ul. Brzegi 55; 80-045 Gdaosk

Zakres usługi:
Specyfikacja pojedynczej przerwy kawowej:
 Herbata ekspresowa w torebkach w ilości odpowiadającej liczbie uczestników wskazanych w
harmonogramie realizacji zamówienia
 Kawa rozpuszczalna - w saszetkach w ilości odpowiadającej liczbie uczestników wskazanych
w harmonogramie realizacji zamówienia
 Mleczko do kawy w ilości odpowiadającej liczbie uczestników wskazanych w harmonogramie
realizacji zamówienia
 Woda gorąca w termosach
 Woda mineralna gazowana w ilości odpowiadającej ½ liczby uczestników wskazanych w
harmonogramie realizacji zamówienia – butelka 0,6 l
 Woda mineralna niegazowana w ilości odpowiadającej ½ liczby uczestników wskazanych w
harmonogramie realizacji zamówienia – butelka 0,6 l
 Soki owocowe w ilości odpowiadającej ½ liczby uczestników wskazanych w harmonogramie
realizacji zamówienia - kartonik 200 ml
 Mieszanka koktajlowa (ciastka ) - min. 2 kg na jedną przerwę kawową dla wszystkich
uczestników.
 Cukier kryształ – w saszetkach w ilości odpowiadającej liczbie uczestników wskazanych w
harmonogramie realizacji zamówienia
 Mieszadełka – w ilości odpowiadającej liczbie uczestników wskazanych w harmonogramie
realizacji zamówienia
 Kubki jednorazowe – min 200 ml. w ilości odpowiadającej liczbie uczestników wskazanych w
harmonogramie realizacji zamówienia
Specyfikacja pojedynczego obiadu:
Obiad w tym 10% porcji wegetariaoskich w ilości odpowiadającej uczestnikom wskazanym w
harmonogramie realizacji zamówienia :
 Przystawka - sałatka w jednorazowym pojemniku
 Ciepłe drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 500g
o Przykładowy zestaw na 1 uczestnika: mięso lub ryba – 200g, ryż/kasza/ziemniaki –
200g, surówka – 150g
o posiłek wegetariaoski o gramaturze nie mniejszej niż 500 g
 sok oraz woda mineralna.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia:


Podana liczba uczestników jest szacunkowa.



Zamawiający w terminie 7 dni przed terminem realizacji usługi cateringowej ma prawo do
zmiany ilości uczestników korzystających z usługi cateringowej, o czym poinformuje pisemnie
Wykonawcę w formie zamówienia częściowego.
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Zamawiający w terminie 14 dni przed terminem realizacji usługi cateringowej ma prawo
zmienid harmonogram realizacji zamówienia odnośnie „ terminów realizacji zamówienia”



Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzrostu wartości zamówienia wynikający z
zwiększenia ilości uczestników korzystających z usług gastronomicznych do wysokości 50%
wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą.



Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w cyklach po wykonaniu każdej usługi
cateringowej.



Wartośd zamówienia obliczona będzie jako iloczyn liczby osób wynikających z zamówienia
częściowego oraz ceny jednostkowej wynikającej z oferty Wykonawcy i płatna będzie po
wykonaniu każdego zamówienia częściowego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i
materialnym faktury VAT. Za datę zapłaty uważana będzie data obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.

3. Terminy realizacji zamówienia
Harmonogram realizacji zamówienia
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Termin realizacji usługi
cateringowej

Liczba
uczestników

26 luty 2011 r.
12-13 marca 2011 r.
26-27 marca 2011 r.
9 kwietnia 2011 r.
7-8 maja 2011 r.
21-22 maja 2011 r.
4 czerwca 2011 r.
RAZEM

20
20
20
20
20
20
20

Liczba
przerw
kawowych
2
4
4
2
4
4
2
22

Liczba porcji
serwowana
w czasie
przerw
kawowych
40
80
80
40
80
80
40
440

Liczba
obiadów

Liczba
porcji
obiadów

1
2
2
1
2
2
1
11

20
40
40
20
40
40
20
220

4. Kryterium oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa cena pod warunkiem, że będzie zgodna z opisem

przedmiotu zamówienia;
5. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien sporządzid ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym
do niniejszego zapytania.
Oferta musi zawierad:
 pełną nazwę oferenta
 adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP


cena musi byd podana w PLN cyfrowo i słownie oraz byd wartością brutto.
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 złożona oferta musi uwzględniad wszystkie zobowiązania, obejmowad wszystkie
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
 sporządzona na załączonym formularzu wraz z podpisanym oświadczeniem (Załącznik
1 i 2)
 oferta musi byd podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
oferenta
 termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert
W przypadku składnia oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścid
napis: „Oferta na usługę cateringową w Gdaosku na potrzeby realizacji projektu „@kademia na
rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe” dla Polsko-Japooskiej Wyższej Szkoły Technik
Komputerowych”.
Ofertę można złożyd osobiście u Zamawiającego, pocztą na adres Zamawiającego, faksem nr 022 58
44 502 lub mail’owo na adres rafalm@pjwstk.edu.pl. W przypadku braku zainteresowania z Paostwa
strony ofertą, uprzejmie prosimy o potwierdzenie rezygnacji z udziału w zapytaniu ofertowym
faksem, mailem, listownie bądź osobiście.
Kontakt:
Polsko-Japooska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Komórka ds Projektów pokój 312
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
e-mail: rafalm@pjwstk.edu.pl; tel. 22 5844536

6. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
• Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo;
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
• Nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
• Nie zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
• Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
• W przypadku których, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej;
komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu
zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych
• Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary
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Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższych warunków jest „Oświadczenie” (zał. 1 do
zapytania ofertowego)
7. Termin złożenia oferty
Ofertę złożyd należy do dnia 21 luty 2011 r. do godz. 16.00 – decyduje data dostarczenia oferty do
Zamawiającego.
8. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez
Zamawiającego. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami – mgr Rafał Muniak mail.
rafalm@pjwstk.edu.pl tel 22 58-44-536.
9. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyny.
- Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu cen, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
- Przed upływem składnia ofert Wykonawca może wprowadzid zmiany do złożonej oferty po
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.
- Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikowad treśd zapytania
ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
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Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE

Przystępując do zapytania ofertowego na dostarczenie usług cateringowych w Gdaosku związanych
z realizacja projektu „@kademia na rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe ”, oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności wymagane ustawowo
2. Posiadam niezbędną wiedze i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał
techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia
4. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie
5. Nie otwarto wobec mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne
7. Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
8. Jako wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz
spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby
prawnej nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.
9. Jako podmiot zbiorowy sąd nie orzekł wobec mnie zakazu ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.

……………………………
miejscowośd i data
pieczęd Oferenta

……………………………
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta
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Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Zamawiający:

Polsko-Japooska Wyższa Szkoła Technik
Komputerowych
Ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

pieczęd oferenta

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE dot. projektu „@kademia na rzecz rozwoju ICT
– studia podyplomowe”
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na usługi cateringowe w Gdaosku dot. projektu „@kademia na
rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, składamy niniejszym ofertę jak w poniższej tabeli:
PEŁNA NAZWA OFERENTA I
JEGO FORMA PRAWNA

SIEDZIBA OFERENTA, NIP,
REGON, TELEFON, OSOBA DO
KONTAKTÓW W SPRAWIE
OFERTY

Przedmiot zamówienia

Cena
jednostkowa
netto

Liczba
porcji

Wartość
netto w PLN

VAT

Wartość brutto
w PLN

(a)

(b)

c = a*b

(d)

e= c+d

KOSZT PRZERWY KAWOWEJ
DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

440

KOSZT OBIADU DLA
UCZESTNIKÓW PROJEKTU

220

Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNA BRUTTO ( Z VAT)
………………………………………………………………….

Słownie(………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
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1. Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
2. Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez
zastrzeżeo wymagania zawarte w jej treści.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez zamawiającego.

……………………………
Miejscowośd i data

……………………………
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta

