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Data: 7 września 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 

17/DIS/OS/FFW/2017 

Usługa cateringowa 

  

Fundacja Fundusz Współpracy (lider projektu) zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty                     

z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników  „grup roboczych” oraz „Koalicji interesariuszy” 

organizowanych w ramach projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego” umowa nr 

POWR.04.01.00-00-A002/16.   

2. Spotkania grup roboczych 

a) 12 spotkań, w okresie od września do grudnia 2017 (po trzy spotkania w każdym 

miesiącu) 

b) Terminy spotkań we wrześniu: 18,19, 20 września 

c) Czas trwania: 8 godzin, od 9 do 17 

d) Szacunkowa liczba osób uczestniczących w spotkaniach nie przekroczy 25 osób 

e) Terminy oraz liczba osób uczestniczących w spotkaniach będzie każdorazowo ustalana 

w trybie roboczym z Wykonawcą z 2 tygodniowym wyprzedzeniem 

f) Zakres usługi cateringowej:  

i. Ciągły serwis kawowy obejmujący kawę, herbatę, mleko, cytrynę, cukier i 3 

rodzaje ciastek;   

ii. Posiłek w formie zupy oraz drugiego dania obiadowego (do wyboru: mięsny lub 

wegetariański); 

iii. Wykonawca zapewnia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, 

talerzyki, łyżeczki, cukiernice, talerze, sztućce, itp.) zgodnie z wymaganiami 

menu; 

iv. Wykonawca zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce 

realizacji spotkań wskazane przez Zamawiającego tj. ul. Górnośląska 4a, 

Warszawa. 

g) Wykonawca ponadto zobowiązuje się do: 

i. Ustalania z Zamawiającym menu na poszczególne spotkania, w terminie min. 3 

dni przed planowanym spotkaniem; 

ii. Zapewnienia obsługi kelnerskiej, rozumianej jako działanie osoby lub osób, 

odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw oraz sprzątanie w trakcie i po 

zakończeniu spotkań; 

iii. Dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 

15 min. przed planowanym rozpoczęciem spotkania oraz 10 min. przez 

rozpoczęciem przerwy lunchowej; 

iv. Zapewnienia odpowiednich urządzeń grzewczych w tym przedłużaczy, kabli 

niezbędnych do ich podłączenia i do wykonania usługi; 

v. Uprzątnięcia naczyń i sprzętu oraz wywiezienia śmieci pozostałych po 

posiłkach po zakończeniu spotkania. 

 



 
 

 

3. Koalicja interesariuszy 

a) 3 spotkania, w okresie od października 2017 do marca 2018  

b) Terminy spotkań nie są jeszcze znane. O terminach spotkań wykonawca zostanie 

poinformowany w trybie roboczym z 2 tygodniowym wyprzedzeniem 

c) Czas trwania: 5 godzin 

d) Szacunkowa liczba uczestników nie przekroczy 25osób 

h) Zakres usługi cateringowej:  

i. Ciągły serwis kawowy obejmujący kawę, herbatę, mleko, cytrynę, cukier i 3 

rodzaje ciastek;   

ii. Posiłek w formie zupy oraz drugiego dania obiadowego (do wyboru: mięsny lub 

wegetariański); 

iii. Wykonawca zapewnia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, 

talerzyki, łyżeczki, cukiernice, talerze, sztućce, itp.) zgodnie z wymaganiami 

menu; 

iv. Wykonawca zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce 

realizacji spotkań wskazane przez Zamawiającego tj. ul. Górnośląska 4a, 

Warszawa. 

i) Wykonawca ponadto zobowiązuje się do: 

i. Ustalania z Zamawiającym menu na poszczególne spotkania, w terminie min. 3 

dni przed planowanym spotkaniem; 

ii. Zapewnienia obsługi kelnerskiej, rozumianej jako działanie osoby lub osób, 

odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw oraz sprzątanie w trakcie i po 

zakończeniu spotkań; 

iii. Dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 

15 min. przed planowanym rozpoczęciem spotkania oraz 10 min. przez 

rozpoczęciem przerwy lunchowej; 

iv. Zapewnienia odpowiednich urządzeń grzewczych w tym przedłużaczy, kabli 

niezbędnych do ich podłączenia i do wykonania usługi; 

v. Uprzątnięcia naczyń i sprzętu oraz wywiezienia śmieci pozostałych po 

posiłkach po zakończeniu spotkania. 

 
4. Wykonawca dołączy do oferty 2 propozycje menu obiadowego do wyboru przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych ze świadczeniem usługi 

(np. dojazd). Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz 

rozliczeniem wykonywania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca 

 

II. Kod/y i nazwa CPV: 

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 

 

III. Źródło finansowania: 

Projekt „Kapitał dla kształcenia zawodowego”, współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach programu POWR na lata 2014-2020. 

 

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia: 

Miejsce: Warszawa, ul. Górnośląska 4a 

Termin: Termin realizacji usługi będzie ustalany w trybie roboczym z Zamawiającym z 

dwutygodniowym wyprzedzeniem.  

 



 
 

 

V. Kryteria oceny ofert: 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium  (%) 

Liczba możliwych do 

uzyskania punktów 

1. Cena  80% 80 

2. 
Wykonawca jest Podmiotem Ekonomii 

Społecznej  20% 20 

 Łącznie 100% 100 

 

Ad.1 Cena: 80% 

Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo i całkowicie 

w kwotach brutto zgodnie z opisem zamówienia. Jednostkowe ceny oferty określone przez 

Oferenta pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom.  

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej 

---------------------------------- x liczba możliwych do uzyskania punktów= liczba punktów 

Cena oferty badanej 

 

Ad.2 Wykonawca jest Podmiotem Ekonomii Społecznej  

Wykonawca, który jest Podmiotem Ekonomii Społecznej otrzyma dodatkowo 20 punktów. 
 

Podmioty Ekonomii Społecznej: spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku 

publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.), Centra Integracji Społecznej, 

Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

 

VI. Sposób przygotowania oferty: 

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

Oferta Wykonawcy powinna zawierać łączną cenę za wykonanie usługi zgodnej z opisem Przedmiotu 

Zamówienia. 

Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą 

uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie 

trwania umowy. 

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym 

i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, 
niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.  

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

 

VII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy: 

 Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1 

 Propozycje 2 menu 

 



 
 

 

VIII. Osoba z FFW uprawniona do kontaktu: 

 

Pani Katarzyna Jagiełło, tel. 22 450 99 45, adres e-mail: kjagiello[at]cofund.org.pl 

 

IX. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

 

12 września 2017 r. do godz. 23.59 

 

X. Ofertę należy: 

 

a. przesłać e-mailem na adres: kjagiello[at]cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia 

wiadomości na komputerze odbiorcy. 

 

XI. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 

50% wartości zamówienia publicznego, określonej w umowie. 

 

 

XII. Inne postanowienia 

 

a. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryteria oceny ofert.  

b. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zdobył najwyższą liczbę punktów 

c. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy 

do zawarcia umowy. 

d. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez 

podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także 

zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru. 

f. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została 

wybrana. 

g. Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

h. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który 

złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania 

do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć 

negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności 

i. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 

 

 

XIII. Załączniki 

Załącznik nr 1 – wzór oferty 

 

  



 
 

 

Załącznik nr 1: ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr 17/DIS/OS/FFW/2017 

 

OFERTA 

Data:  

Imię i nazwisko / Nazwa Wykonawcy:    

Adres / siedziba:    

Nr telefonu:    

Adres e-mail:    

Strona www:  

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe przedstawiam poniżej ofertę wykonania usługi: 

Wynagrodzenie brutto
1
 za świadczenie usługi cateringowej w przeliczeniu  na jedną osobę zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym  nr 17/DIS/OS/FFW/2017:………………………….  

Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy
2
 Podmiotem Ekonomii Społecznej.  

 

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym  

2. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione dla Wykonawcy w Zapytaniu 

Ofertowym.  

3. Oświadczam, że uważam się  związaną/związanym niniejszą ofertą przez okres 60 dni. 

4. Oświadczam, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią 

integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym. 

5. Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany/-a kapitałowo lub osobowo z 

Zamawiającym, osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego, lub 

wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:  

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;  

- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

- 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.  

 

                                                           
1
 Cena brutto obejmuje  

 w przypadku Oferentów prowadzących działalność gospodarczą: podatek VAT  

 w przypadku osób fizycznych: podatek oraz składki ZUS należne zarówno od pracownika jak i pracodawcy 
2
 Niepotrzebne skreślić. 



 
 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1.  Propozycje 2 menu  

 

 

         ………………………………… 

         (data i podpis Wykonawcy) 

 


