
ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu „Katalizator
innowacji społecznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

55320000-9 Usługi podawania posiłków

I. ZLECENIODAWCA:

Fundacja Stocznia

Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej, wraz z dowozem
i podaniem posiłków, podczas następujących spotkań realizowanych w trakcie
projektu. Planowane (jednak uzależnione od sytuacji epidemiologicznej w Polsce)
wydarzenia to:

● 2 dwudniowe konferencje „wymIaNNa” - catering obejmujący przerwę
kawową, lunch oraz kolację pierwszego dnia i przerwę kawową i lunch
drugiego dnia, dla max. 150 osób każdego dnia

● 5 jednodniowych spotkań sieciujących - catering obejmujący przerwę
kawową oraz lunch dla max. 20 osób każdego dnia

● 5 dwudniowych spotkań sieciująco-szkoleniowych - catering obejmujący
przerwę kawową, lunch oraz kolację pierwszego dnia i przerwę kawową i
lunch drugiego dnia, dla max. 60 osób każdego dnia

● 10 jednodniowych szkoleń eksperckich - catering obejmujący przerwę
kawową oraz lunch dla max. 15 osób każdego dnia
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● 5 dwudniowych kursów dla innowatorów/ek catering obejmujący przerwę
kawową, lunch oraz kolację pierwszego dnia i przerwę kawową i lunch
drugiego dnia, dla max. 15 osób każdego dnia

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Spotkania będą odbywać się na terenie Warszawy w miejscach wskazanych
przez Zleceniodawcę.

2. Menu będzie podlegało wyborowi i akceptacji Zamawiającego. Propozycje
menu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru i akceptacji w terminie
3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia wydarzenia, za wyjątkiem pierwszego
spotkania „wymIaNNa”.

3. Lunch w formie stołu szwedzkiego powinien każdorazowo przewidywać opcję
wegetariańską i wegańską, a oba typy dań powinny być oznaczone w trakcie ich
podania.

4. Serwis kawowy powinien być dostępny dla uczestników bez ograniczeń w
trakcie spotkania i obejmować:

● napoje gorące: herbata czarna i zielona/owocowa, kawa,

● napoje zimne: woda gazowana i niegazowana,

● dodatki: cukier, mleko do kawy (w tym roślinne),

● słodkie/słone przekąski (np. w formie ciastek kruchych, owoców, przekąsek
warzywnych - minimum 2 rodzaje, 80g na osobę).

5. Serwis kawowy oraz lunch będą serwowane w wydzielonym dla uczestników
miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie sal, w których będą się odbywać spotkania,
na stołach do obsługi cateringowej.

6.Wykonawca zapewni własny sprzęt niezbędny do podawania serwisu
kawowego
i lunchu uczestnikom spotkań (tj. warniki/termosy/podgrzewacze, mleczniki,
cukiernice, sztućce, talerze, filiżanki/szklanki, obrusy).

7. Zamawiający zapewni nieodpłatnie dostęp do bieżącej wody, prądu
i pomieszczenia gospodarczego do przechowywania sprzętu wykorzystywanego
przez Wykonawcę oraz stoły do obsługi cateringowej. Nie zapewni jednak stołów
“roboczych” nie przeznaczonych do serwowania posiłków.

8. Wykonawca zapewni transport własny oraz obsługę odpowiedzialną za
ustawienie i uprzątnięcie sprzętu cateringowego po serwowanym posiłku oraz
jego podanie.

9. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi wyłącznie przy użyciu
produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie oraz przestrzegania
przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów
spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z późn. zm.).
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8. Maksymalna kwota brutto dostarczenia usługi przez Wykonawcę wynoszą:

● serwis kawowy - 15 złotych brutto na 1 uczestnika spotkania na dzień,

● lunchu - 44 złote brutto na 1 uczestnika spotkania na dzień.

● kolacja - 44 złote brutto na 1 uczestnika spotkania na dzień.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie od
15 września 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku.

2. Dokładne terminy poszczególnych spotkań, wskazane w zamówieniu
orientacyjnie, będą uzgadniane przez Zamawiającego z Wykonawcą z co
najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem. Za wyjątkiem pierwszego spotkania
„wymIaNNa”, które odbędzie się 16 i 17 września 2021 w Marzycielach i
Rzemieślnikach, Domu innowacji Społecznych przy ul. Brackiej 25 w
Warszawie oraz w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego ul. Stefana Czarnieckiego
51, 01-541 Warszawa.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY:

1. Kryterium dostępu: realizacja zamówienia z uwzględnieniem przedstawionych
kwot brutto - ocena „spełnia/nie spełnia”.

2. Kryteria punktujące:

● atrakcyjność przykładowego menu (np. zróżnicowanie dań w okresie
jednego wydarzenia objętego cateringiem) - 20% (max. 2pkt),

● doświadczenie w świadczeniu usług cateringowych - 20% (max. 2 pkt),

● aspekt społeczny: zaangażowanie bezpośrednio do realizacji przedmiotu
zamówienia min. jednej osoby, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę,
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U.2014.1502 z późn. zm.) lub posiadanie cech przedsiębiorstwa
społecznego (posiadanie statusu m.in. spółdzielni socjalnej, Zakładu
Aktywizacji Zawodowej, spółki pożytku publicznego, non-profit lub tych
należących do organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, organizacji
pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą) - 20% (max. 2 pkt),

● aspekt troski o środowisko: zapewnienie usługi świadczonej z troską o
środowisko naturalne (np. używanie jedynie wielorazowych naczyń i
obrusów, zapewnienie koszy do segregacji odpadów, ograniczenie liczby
transportów do minimum) - 20% (max. 2pkt),

● cena brutto usługi (suma ceny usługi za serwis kawowy, lunch i kolację an 1
uczestnika na 1 dzień) - 20% (max. 2 pkt).

3. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może prosić Oferentów
o wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.
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VI. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do
zamówienia (w tym propozycję menu dla serwisu kawowego i lunchu oraz opis
doświadczenia Wykonawcy), Załącznik nr 2 do zamówienia - Oświadczenie o
braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz referencje
poświadczające należyte wykonanie usługi cateringowej przez Wykonawcę na
rzecz innego Zamawiającego (min. 1 - max. 3).

2. Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej na adres jzasacka@stocznia.org.pl
w terminie do 10 września br. do godz. 23:59 z dopiskiem “catering – oferta”.

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze
sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez pełnomocnika umocowanego przez osobę uprawnioną,
przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

4. Dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być wypełnione elektronicznie
(w edytorze tekstu), wydrukowane i ręcznie podpisane, a następnie zeskanowane i
przedstawione w formie pliku PDF (formularz oferty i załączniki razem -
preferowane) lub plików PDF (formularz oferty i oddzielnie załączniki do oferty).
Skany muszą być czytelne.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia.

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uważa się za odrzuconą.

2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Poprzez 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 związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegających w szczególności na:

   a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
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   b) posiadaniu co najmniej 10 proc. 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 lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Niespełnienie wyżej wymienionego warunku skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za
odrzuconą.

VIII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunki określone w Zapytaniu musi spełniać co najmniej jeden
Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

3. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 § 1k.c. Zapytanie nie
jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu
przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania
Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez
podania przyczyny oraz rezygnację z realizacji Zamówienia w sytuacji zmiany
sytuacji pandemicznej.

5. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od
postępowania ofertowego.

6. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona
zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł
w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna
zgodność z wymaganiami zamówienia.

7. Zamawiający ma prawo zmiany treści zapytania ofertowego.

8. Rozliczenie następuje za faktycznie zrealizowaną usługę tj. na podstawie
zamówienia złożonego przez Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej
faktury wystawionej po wykonaniu usługi. Termin płatności za realizację
przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty przekazania rachunku/faktury
Zamawiającemu.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania poszczególnych
stawek przedstawionych w ofercie.
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IX. KONTAKT:

Wszelkich informacji o zamówieniu udziela Julia Zasacka 607 389 600,
jzasacka@stocznia.org.pl.

6 z 5 stron zapytania ofertowego

mailto:jzasacka@stocznia.org.pl

