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Data: 12.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr 05/DPE/SWF/2016 

Usługa cateringowa dla Uczestników i Uczestniczek szkoleń w ramach projektu „Sukces we własnej 

firmie” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

 

Fundacja Fundusz Współpracy z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 4a, 00-444 Warszawa, zwraca się  

z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

Usługa ceteringowa dla Uczestników/czek szkoleń w ramach projektu „Sukces we własnej firmie”, 

finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.  

Szkolenia będą realizowane dla 5 grup uczestników/czek po ok. 16 osób w grupie. Każda grupa 

realizuje szkolenie w trakcie 7 dni, tj. razem wszystkie grupy zrealizują 35 dni szkoleniowych. 

Maksymalnie dwie grupy mogą realizować szkolenia równolegle. Razem maksymalnie  560 osobodni. 

Liczba Uczestników/czek oraz ilość dni świadczenia usług mogą ulec zmniejszeniu. 

Rodzaje posiłków:   

 Poczęstunek konferencyjny całodniowy obejmujący: kawę, herbatę, ciastka (co najmniej 3 rodzaje), 

napoje (sok, woda, kompot) – w ilości odpowiadającej liczbie uczestników 

 Obiad: danie główne: porcja mięsa lub ryby, wraz z dodatkami: np. ziemniaki, kasza, ryż oraz 

warzywa/surówka 

 
Usługa cateringowa obejmuje ponadto zapewnienie odpowiedniego sprzętu (nakrycie stołów, w tym 

talerzyki, sztućce, szklanki i inne niezbędne elementy).  

 

 

II. Kod/y i nazwa CPV: 

 
55.30.00.00-3: usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

 

III. Źródło finansowania:  

Projekt „Sukces we własnej firmie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego 

 

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia. 

Usługa cateringowa będzie świadczona od 26.09.2016 do 31.11.2016 r. w salach szkoleniowych w 

centrum Łodzi. Dokładne terminy będą podane później. 

 

 

 



 
 

 

V. Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe): 

 

1. Potencjał do świadczenia usługi w centrum Łodzi.  

 

VI. Kryteria oceny ofert: 

 

Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium (%) 
Liczba możliwych do 
uzyskania punktów 

1. Cena 65 65 

2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 25 25 

3. 

Posiadanie statusu Podmiotu Ekonomii 

Społecznej 

10 10 

 Łącznie 100% 100 

 
 
Kryterium 1 – cena – 65% 

 

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzymuje oferta zawierająca najniższą cenę spośród 

wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert. Pozostałe oferty będą oceniane zgodnie z poniższym 

wzorem:  

 

Cena oferty najtańszej 
--------------------------------- x 65 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

 

 

Kryterium 2 - Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – 25% 

Jako zatrudnienie osób niepełnosprawnych rozumiane jest zatrudnienie, osoby posiadającej aktualne 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, na podstawie stosunku pracy. 

Wykonawca przedstawi informację dotyczącą ilości osób niepełnosprawnych zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę na dzień złożenia oferty i zobowiąże się do zachowania wykazanej w ofercie 

proporcji zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez cały okres obowiązywania umowy. 

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych punktowane będzie w następujący sposób: 

 Od 0,00% do 6,00% ogółu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 0 pkt. 

 Od 6,01% do 20,00% ogółu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 6 pkt. 

 Od 20,01% do 50,00% ogółu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 15 pkt. 

 Powyżej 50,00% ogółu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 25 pkt. 
 

Kryterium 3 - Posiadanie statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej – 10% 

 

 

 



 
 

 

Zamówienie zostanie udzielone na realizację usług dla Wykonawcy, który zdobył najwyższą 

liczbę punktów. 

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo           

z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego    

lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem              

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 

 Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

 Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika  

 Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

VII. Sposób przygotowania oferty: 

 

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

 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.  

 Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto.  

 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. 

 
VIII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:  

 Ofertę wg wzoru – załącznik nr 1 wraz z przykładowym menu.  
 
 

IX. Osoba z FFW uprawniona do kontaktu: 

  

Pan Radosław Płużyński tel. 22 4509 831, adres e-mail: rpluzynski(at)cofund.org.pl 
 

 

X. Ofertę należy przekazać w terminie do: 16 września 2016 r. 

 

 

XI. Ofertę można: 

 

a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. 
Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. 
 

b. przesłać e-mailem na adres: rpluzynski(at)cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia 
wiadomości na komputerze odbiorcy. 



 
 

 

 
c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, 

ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. 
 
 

XII. Inne postanowienia 
 

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

b. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy 
do zawarcia umowy. 

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

d. 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. 

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

f. 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 

g. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 

 


