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Zapytanie ofertowe nr 28/2019/NFOŚiGW 

 

W związku z realizacją Projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu  

Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. 

współfinansowany ze środków NFOŚiGW z ramach programu priorytetowego nr 5.5 

„Edukacja Ekologiczna” 

na: 

na zapewnienie wyżywienia podczas jednego szkolenia w ramach projektu pn. „Ekologia 

integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. 

I. Informacje o zamawiającym 

Caritas Polska 

ul. Okopowa 55 

01-043 Warszawa 

Strona internetowa: www.caritas.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wyżywienia dla uczestników szkolenia 

realizowanego w następującym terminie i miejscu: 

  12 grudnia 2019 – Bytnica 74, 66-630 Bytnica. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1) Planowana ilość uczestników szkoleń:  

Ok. 25 osób na szkoleniu, przy czym ostateczna liczba uczestników szkolenia będzie 

potwierdzona przez Zamawiającego na 3 dni przed danym szkoleniem. 

 

2) Czas trwania szkolenia: 

6 godzin. 

 

3) Opis usługi cateringowej:  

a) lunch zawierający danie gorące, wegetariańskie /podany w formie szwedzkiego 

stołu/; może to być bezmięsne leczo z ryżem lub makaron z warzywami i serem lub 

inne porównywalne danie; 

b) zapewnienie w sali wody mineralnej w karafce lub dzbanku z cytryną i miętą 

podczas trwania całego wydarzenia – łącznie 8-10 litrów; 

c) zapewnienie własnych naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych elementów 

wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu; 

d) naczynia i sztuce nie mogą być jednokrotnego użycia; 
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e) zapewnienie realizacji usługi przy użyciu produktów spełniających normy jakości 

produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie 

przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.); 

f) zapewnienia obsługi kelnerskiej, rozumianej jako działanie osób, odpowiedzialnych 

za rozmieszczenie potraw oraz sprzątanie po zakończeniu spotkania. 

 

III. Forma rozliczeń 

Umowa cywilno-prawna rozliczana na podstawie wystawionej faktury VAT. Rozliczenia 

związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w polskich złotych 

(PLN). Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT po zrealizowaniu poszczególnych wydarzeń. Podstawą do 

wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany bez 

zastrzeżeń przez Strony umowy.  

 

IV. Wspólny słownik zamówień (CPV) 

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków  

55500000-5 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków 

55511000-5 Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów 

 

V. Zamówienia uzupełniające, oferty częściowe i oferty wariantowe 

1. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych zamówień uzupełniających. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 

Usługa powinna zostać zrealizowana w terminach wskazanych w pkt. II.1 powyżej. 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 

1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

2. Posiadają stosowny wpis w dokumencie rejestrowym potwierdzający możliwość 

świadczenia usług gastronomicznych. 

3. Dysponują niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym 

gwarantującym rzetelne wykonanie zamówienia. 

4. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe 

wykonanie zamówienia. 

5. Posiadają doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia usług dla osób 

niepełnosprawnych, grup zorganizowanych, konferencji, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. 

6. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali 

należycie co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia. W trakcie oceny ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta dokumentów 

potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług. 

7. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

8. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent złoży 

oświadczenie będące częścią Formularza ofertowego, oświadczenie o braku powiązań 

kapitałowych lub osobowych, stanowiące Załącznik nr 2 oraz oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
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VIII. Wykluczenia 

1. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych w punkcie VII warunków 

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mogą być podmiotami powiązanymi z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 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. 

3. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez 

Oferenta Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania). 

 

IX. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy 

1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny.  

2. Wybór najkorzystniejszej oferty, która będzie miała najniższą cenę. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za 

pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

X. Sposób obliczania ceny 

1.  Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Należy ją  

podać w polskich złotych. 

2. Wszystkie czynności związane z obliczeniem ceny i mające wpływ na jej wysokość, 

Wykonawca powinien wykonać z należytą starannością.  

3. Zaoferowana cena winna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz 

zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczone przez okres i 

na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.  

4. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.  
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XI. Sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym (maszynowym, 

komputerowym etc.) 

2. Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego być sporządzona na załączonym wzorze.  

3. Do ofert należy załączyć: 

• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego), 

• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do 

zapytania ofertowego), 

4. Wszystkie składane dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

6. Oferta wraz z oświadczeniami Wykonawcy musi być podpisana przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie podpisy 

winny być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej 

(czytelnie imię i nazwisko, bądź pieczątka imienna z podpisem nieczytelnym). W 

przypadku składania podpisu przez pełnomocnika dodatkowo należy złożyć dokument 

pełnomocnictwa. 

7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały kolejno ponumerowane i trwale spięte. 

 

XII. Miejsce, termin i sposób składania ofert: 

1. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę należy złożyć 

w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe 

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Oferty można składać pocztą tradycyjną, kurierem (na przesyłce pocztowej należy 

dopisać NFOŚiGW) lub osobiście na adres: Caritas Polska ul. Okopowa 55 01-043 

Warszawa w godzinach 8:00 do 16:00, poniedziałek – piątek, lub elektroniczną na 

adres zamowienia.ls@caritas.org.pl. 

2. Ofertę należy złożyć do 6 grudnia 2019 r., do godziny 12:00 (liczy się data 

wpłynięcia przesyłki na podany adres). 

3. Oferty niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 6 grudnia 2019 r. o godzinie 13:00.  

 

XIII. Osoba do kontaktu z Oferentami: 

Andrzej Grupa, adres: agrupa@caritas.org.pl  

 

XIV. Tryb udzielania wyjaśnień 

1) Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

przedmiotowego zapytania ofertowego. Pytania Oferenta muszą być wysłane na e-mail: 

agrupa@caritas.org.pl. 

2) Zamawiający udzieli odpowiedzi i odeśle ją w formie elektronicznej na adres e-mail 

wskazany w zapytaniu. 
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XV. Tryb ogłoszenia wyników postepowania 

Wszyscy Oferenci, którzy złożą ofertę zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a 

wybrany Oferent dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania 

umowy. 

 

XVI. Zmiany umowy 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian umowy. 

 

XVII. Uwagi końcowe 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty. 

2. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Zapytanie jest upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia 

(w zależności od zaistniałych potrzeb).  

7. W przypadku zmiany wysokości zamówienia ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania danego wydarzenia lub zmiany terminu 

wykonania usługi, o czym powiadomi Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed wskazanym 

terminem. 

 

XVIII. Załączniki do zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 


