Gdańsk, dnia 05.03.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019

W związku z realizacją projektu „Pełnia talentu w pełni wieku - program zdobywania
kompetencji dla osób od 50 plus do nieskończoności!”, realizowanego w ramach Osi
Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zwanego
dalej „Projektem” ( projekt o numerze POWR.03.01.00-00-t187/18) zwracamy się z prośbą o
złożenie oferty na:
CPV Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń dla Uczestników i Uczestniczek
Projektu w terminie od 18.03.2019 r. do 30.06.2020 r.

I. NAZWA I ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku,
80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A, NIP 9570885833
www.ateneum.edu.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zapytanie Ofertowe dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu „Pełnia
talentu w pełni wieku - program zdobywania kompetencji dla osób od 50 plus do
nieskończoności!”, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej
w „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
3. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.).
4. Celem upublicznienia, zachowania uczciwej konkurencji oraz w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty, Zapytanie Ofertowe dostępne jest w siedzibie
Zamawiającego, na jego stronie internetowej www.ateneum.edu.pl

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług cateringowych, podczas szkoleń
realizowanych semestralnie dla Uczestników i Uczestniczek Projektu w terminie od
18.03.2019 r. do 30.06.2020 r., w godzinach i dniach określanych przez comiesięczny
harmonogram szkoleń, przy założeniu, że w jednej grupie szkoleniowej będzie od 8 do
15 osób a szkolenia będą czterogodzinne. Do rozliczenia będą stosowane osobodni
łącznie planowanych jest 5760 osobodni (zwane dalej jako: Usługi cateringowe).
Uwaga:
Zamawiający w ramach niniejszego postępowania nie zobowiązuje się do zakupu określonej
w punkcie III ust. 1 liczby osobodni usługi cateringowej, gdyż uzależnione jest to od
ostatecznej liczby Uczestników i Uczestniczek zgłaszających się do udziału w szkoleniach w
ramach Projektu. Ostateczna ilość osobodni usługi cateringowej, może ulec zmianie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczebności wskazanej grupy. Liczba osób
kierowanych na szkolenia ma charakter szacunkowy i w momencie realizacji zamówienia może
ulec zmianie - Wykonawcy powinni uwzględnić ten fakt kalkulując cenę oferty.
2. Realizacja Usług cateringowych przez Wykonawcę obejmować będzie:
1) dostarczenie kawy oraz herbaty, wraz z dodatkami do każdej z kaw i herbat tj. co
najmniej mlekiem i cukrem,
2) dostarczenie przekąsek słodkich lub typu fingerfoods (np. ciastka, paluszki itp.),
3) dostawę wody butelkowanej (gazowej oraz niegazowanej) o pojemności 1,5 l na
5 Uczestników,
4) zapewnienie serwetek papierowych, oraz zastawy (jednorazowej lub innej) w
ilości pozwalającej na swobodny poczęstunek Uczestnikom w tym mieszadełka
lub łyżeczki
3. W każdym szkoleniu uczestniczyć będzie od 8 osób, do 15 osób. Faktyczną liczbę
Uczestników każdego szkolenia Zamawiający potwierdzi za pośrednictwem
korespondencji e-mail na dwa dni przed rozpoczęciem każdego z szkolenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sprzątania pozostałości po kawie i
przekąskach oraz do uprzątnięcia miejsca ich serwowania po zakończeniu świadczenia
Usług cateringowych, po każdym szkoleniu.
5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
BHP, przeciwpożarowych oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie
świadczenia Usług cateringowych.
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IV.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dokładne dni i godziny świadczenia Usług cateringowych będą podane Zamawiającemu w
terminie do 15.03.2019r. na najbliższych 30 dni kalendarzowych a następnie będą
przekazywane na podstawie comiesięcznego harmonogramu realizowanych szkoleń.
Zamówienie realizowane będzie w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku, 80-802 Gdańsk, ul. 3
Maja 25A.
V.KOD CPV DLA ZAMÓWIENIA
55511000-5 Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów.
VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne,
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności
zawodowych (wiedza i doświadczenie),
3) nie zalegają z podatkami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne.
2. W celu potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących doświadczenia Wykonawca wykaże, że posiada
doświadczenie, tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał co najmniej cztery usługi tożsame do usług cateringowych
opisanych przez Zamawiającego w Rozdziale III niniejszego Zapytania
Ofertowego, dla co najmniej 10 osób.
3. W celu udokumentowania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego i załączyć dowody (referencje lub inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy w tym przedmiocie).
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym musi wskazywać
przyczyny o obiektywnym charakterze braku referencji lub innych dokumentów
potwierdzających wykonanie usług.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zweryfikowania prawdziwości
informacji podanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do niniejszego
Zapytania Ofertowego poprzez kontakt e-mail z podmiotami, na rzecz których
Wykonawca zrealizował usługi wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszego
Zapytania Ofertowego.
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VII.

WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, w odniesieniu, do których
wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.
2. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani 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:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
4) 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. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy nie wykażą wymaganej
wiedzy i doświadczenia wskazanego w Rozdziale VI niniejszego Zapytania
Ofertowego. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu według
formuły spełnia / nie spełnia.

VIII.KRYTERIA WYBORU OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria: Nr Nazwa
kryterium
Nr

Nazwa Kryterium

Waga

1.

Cena - 70% Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku Max 70
porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną punktów
podaną w ocenianej ofercie (CB), tj: C = Cmin. / CB. x 70%
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być
ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki,
obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie 70%
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2.

Klauzule społeczne – 30% Kryterium Klauzule społeczne Max 30
będzie ocenione poprzez przyznanie 30% w przypadku punktów
spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w
punkcie Klauzula społeczna. Oferta, która nie będzie
spełniała kryterium otrzyma 0%. Weryfikacja na podstawie
oświadczenia (załącznik 4)

* [1%=1pkt].
Sposób oceny ofert
Kryterium 1 Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę brutto w ofercie otrzyma 70
punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, stosownie do opisanego wzoru.
Kryterium 2 Wykonawca, który w oświadczeniu (załącznik 4) spełni wszystkie kryteria od a do
c otrzyma 30 punktów. Spełnienia każdego kryterium od a do c oceniane jest przez otrzymanie
10 punktów. Maksymalna ilośc punktów w tym zakresie to iloczyn 3 kryteriów x 10 punktów.
Końcowa punktacja zostanie obliczona poprzez zsumowanie punktów z kryterium 1 i
kryterium 2.

IX.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w
Rozdziale VI niniejszego Zapytania Ofertowego oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia, a także ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawca jest
zobowiązany złożyć: Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania Ofertowego z wypełnionymi Załącznikami do Formularza
Ofertowego oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług
zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
3. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze Zapytanie Ofertowe
powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień
zawartych w Zapytaniu Ofertowym.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 3
niniejszego Zapytania Ofertowego lub wymagane dokumenty będą niekompletne,
będą zawierały błędy lub budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień Oferta
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający może wezwać do ich złożenia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia Oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust.
3 niniejszego Zapytania Ofertowego oraz treści złożonej Oferty.
Zamawiający poprawi w Ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek) oraz
3) inne omyłki polegające na niezgodności Oferty z treścią Zapytania
Ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została
poprawiona.
Przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie widocznie mylną pisownię
wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, opuszczenie wyrazu lub jego części itp.
Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie omyłkę w
przeprowadzeniu rachunku na liczbach, polegającą na otrzymaniu
nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego.
Zamawiający odrzuca Ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy:
1) Jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego, z zastrzeżeniem ust.
7 pkt. 3) niniejszego Rozdziału,
2) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu Zamówienia,
4) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
5) Zawiera błędy w obliczeniu ceny,
6) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa ust. 7
pkt. 1) – pkt. 3) niniejszego Rozdziału,
7) Wykonawca nie dokona uzupełnienia dokumentów Oferty w terminie
wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 niniejszego Rozdziału,
8) Wykonawca nie przedłoży wymaganych dokumentów w terminie
zakreślonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5 niniejszego Rozdziału,
9) Wykonawca nie złoży wyjaśnień zgodnie z wezwaniem przez
Zamawiającego w terminie przez niego zakreślonym zgodnie z ust. 6
niniejszego Rozdziału.
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11. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy:
1) nie złożono żadnej Oferty niepodlegającej odrzuceniu od Wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2) i 3) niniejszego
ustępu;
2) cena najkorzystniejszej Oferty lub Oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej Oferty,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu Umowy.
X.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany Ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT
Oferta winna być złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego.
Oferta może zostać złożona w jednej z niżej wymienionych form:
a) papierowej – osobiście / kurierem / pocztą - w siedzibie / na adres
Zamawiającego,
b) elektronicznej - na adres email: a.marcinkiewicz@ateneum.edu.pl.
Termin złożenia Oferty do dnia 13.03.2019 r. do godz. 10:00 (dotyczy formy
papierowej i elektronicznej) liczy się data wpływu Oferty do Zamawiającego.
Zaleca się, aby Oferta złożona w formie papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami
była spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
Oferta złożona w formie elektronicznej musi stanowić jeden plik (Formularz
Ofertowy wraz z załącznikami) i stanowić podpisany skan dokumentu.
Oferta wraz z wszystkimi składanymi załącznikami musi być podpisana przez
Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Pełnomocnictwo powinno być dołączone do Oferty, o ile nie wynika z innych
załączonych dokumentów.
Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca - w przypadku składania Oferty w formie papierowej - powinien
umieścić ją w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego. Na
kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
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„Pełnia talentu w pełni wieku - program zdobywania kompetencji dla osób od 50
plus do nieskończoności!” – Oferta na świadczenie Usług cateringowych. Nie
otwierać do dnia 13.03.2019r., do godziny 10:15”.
9. Wykonawca - w przypadku składania Oferty w formie elektronicznej - powinien
umieścić następujący temat wiadomości: „Pełnia talentu w pełni wieku - program
zdobywania kompetencji dla osób od 50 plus do nieskończoności!”, – Oferta na
świadczenie Usług cateringowych. Nie otwierać do dnia 13.03.2019r., do godziny
10:15”.
10. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do
złożonej Oferty. Wprowadzenie zmian należy dokonać z dopiskiem „Zmiana
Oferty”.
11. Wykonawca przed upływem terminu składania Ofert może wycofać swoją Ofertę
poprzez wysłanie e-mailem informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej
Oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.
12. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.),
co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert –
że nie mogą być udostępnione i muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica
przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby dokumenty te były
spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty Oferty.
13. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 13.03.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie
Zamawiającego, pok. 313. Podczas otwarcia Zamawiający odczyta nazwy firm, ich
adresy oraz zaoferowane ceny i terminy płatności wynagrodzenia.
14. Informacja o wyniku postępowania zostanie podana na stronie internetowej
www.ateneum.edu.pl oraz przesłana do wszystkich oferentów.
15. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty.
16. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę.
17. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
18. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście Oferty oczywistych omyłek
pisarskich i rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę
zgodnie z postanowieniami Rozdziału IX ust. 7 niniejszego Zapytania Ofertowego.
W przypadku rozbieżności, co do kwoty Oferty, za cenę Oferty Zamawiający
przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
XII.

WARUNKI DODATKOWE
1. Złożenie Oferty w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne
z zaakceptowaniem postanowień zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
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2. W przypadku wpływu ofert, które w wyniku oceny uzyskają jednakową liczbę
punktów Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów
w kryterium cena, a w przypadku gdy w tym kryterium ilość punktów jest
jednakowa, Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia dalszych ofert
cenowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania
Ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu
zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana
Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie
opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego a także będzie dostępna
w siedzibie Zamawiającego.
4. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą
wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
XIII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest:
a) Agnieszka Marcinkiewicz, e-mail: a.marcinkiewicz@ateneum.edu.pl,
tel. 660469141
2. Wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiającego będą dostarczane Wykonawcom w formie wiadomości e-mail.
3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie
później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości e-mail od
Zamawiającego potwierdzić fakt otrzymania korespondencji w formie zwrotnej
wiadomości e-mail (w odpowiedzi na e-mail Zamawiającego) o treści:
„Potwierdzam otrzymanie wiadomości z dnia…., o temacie…….”.W przypadku
braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, domniemywa
się, iż wiadomość wysłana przez Zamawiającego na podany przez Wykonawcę
adres e-mail, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z przesłaną wiadomością.
5. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje oraz wyjaśnienia,
odpowiedzi na pytania zamieszczane będą na stronie www.ateneum.edu.pl.

XIV.

INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCÓW
1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
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2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, nie podpisze Umowy w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego, Zamawiający może podpisać Umowę z kolejnym
Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

XVI.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu (doświadczenie)
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Ofertowy
Usługa (Przedmiot Zamówienia):
Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń dla Uczestników i Uczestniczek Projektu w
terminie od 18.03.2019 r. do 30.06.2020 r.
Zamawiający:
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku,
80-802, Gdańsk, ul. 3 Maja 25A, NIP 9570885833
www.ateneum.edu.pl
Wykonawca:
Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy (imię i
nazwisko)/nazwa firmy:
Imię i nazwisko osoby do
kontaktu:
Adres:

Nr telefonu:
Adres e-mail:
NIP i PESEL dla osób fizycznych
KRS / inny Rejestr

1. Oferuję wykonanie Przedmiotu Zamówienia wskazanego wyżej zgodnie z warunkami
wynikającymi z Zapytania Ofertowego za cenę:
Cena na 1 ( jednego ) Uczestnika na jeden dzień szkolenia (osobodzień) wyrażona w
kwocie do dwóch miejsc po przecinku ………………………………. zł netto
(słownie: …………………………………….……….... zł)
podatek VAT (…………. % ) w wysokości ……………………….zł)
słownie:………................................................................................................................ zł)
………………………………………………. zł brutto (słownie: ….…………………………………...…….... zł)
Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ceny brutto
wskazanej w pkt. 1 za jednego Uczestnika i zgłoszonej przez Zamawiającego faktycznej
liczby Uczestników każdego z szkoleń.
11

2.

Termin zapłaty wynagrodzenia …………………. dni ( min. 21 dni max 30 dni ) po dniu
doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym
faktury.

3. Oświadczam, że oferowana cena (wynagrodzenie) pokrywa wszystkie zobowiązania
wynikające z realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz należności publicznoprawne.
4. Oświadczam, że:
1) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, co pozwoli na wykonanie
Przedmiotu Zamówienia,
2) zapoznałem/am się z opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wymogami
Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń,
3) nie jest prowadzone wobec mnie/przedsiębiorstwa które reprezentuję*
postępowanie upadłościowe, ani nie ogłoszono mojej/reprezentowanego przeze mnie
przedsiębiorstwa* upadłości,
4) nie zalegam/przedsiębiorstwo które reprezentuję nie zalega* z opłacaniem
podatków, lub składek na ubezpieczenie społeczne,
5) znajduję się/przedsiębiorstwo, które reprezentuję znajduje się* w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację Przedmiotu
Zamówienia,
6) będę/podmiot, który reprezentuję będzie* związany niniejszą ofertą przez okres 30
dni od terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania
umowy,
7) podane w niniejszej Ofercie dane są zgodne z prawdą i znane są mi sankcje
wynikające z art. 233 par. 1 kodeksu karnego.
5. W przypadku wyboru mojej/naszej Oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Załączniki do Formularza Ofertowego:
a)
Warunki udziału w postępowaniu (doświadczenie)
dokumentującymi posiadaną wiedzę i doświadczenie ……….. sztuk.
b)
Pełnomocnictwo*

wraz

z

załącznikami

* / nie potrzebne skreślić
1/ w przypadku wskazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa należy
wskazać ich zakres i podstawę uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa

..........………………………….……….…………………
miejsce, data, czytelny podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Warunki udziału w postępowaniu
(doświadczenie)
Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie, tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał co najmniej cztery usługi tożsame do usług cateringowych opisanych
przez Zamawiającego w Rozdziale III Zapytania Ofertowego, dla co najmniej 10 osób.
Lp.
Termin realizacji
tożsamej usługi
cateringowej

Liczba osób, dla
których
zrealizowano usługę
cateringową

Podmiot, dla którego
usługa cateringowa
była wykonana

Dane teleadresowe
podmiotu,
dla którego była
wykonana
usługa cateringowa

1
2
3
4
W celu udokumentowania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany
załączyć dowody (referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy).
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym musi wskazywać przyczyny o
obiektywnym charakterze braku referencji lub innych dokumentów potwierdzających
wykonanie usług.
W załączeniu ………………. sztuk dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane.
..........………………………….……….…………………………………
miejsce, data, czytelny podpis Wykonawcy

............................
Pieczęć Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań

……………………………………….……
Dane wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Ateneum Wyższa Szkoła w Gdańsku – Liderem
projektu, a także nie jestem powiązany z Partnerem projektu - Instytutem Rozwoju
Personalnego Ganesa - Ewa Dąbrowska, 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 przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

....................................
(miejscowość i data)

.............................. ...
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium
klauzul społecznych

.......................................................
(miejscowość, data)
................................................................................
(pieczęć firmowa bądź imię i nazwisko Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIANIA KRYTERIUM KLAUZUL SPOŁECZNYCH*
a) Oświadczam, że jestem: zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego
działalność, lub działalność moich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2001 r., poz. 721 z póź. zm.) Wykonawca spełni powyższy
warunek, jeśli wykaże, że ponad 60 % zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2001 r., poz. 721 z póź. zm.)
b) Oświadczam, iż zatrudniam łącznie ...... osób w tym ....... osób niepełnosprawnych z
orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności.
c) Oświadczam, iż prowadzę program, który obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności osób
niepełnosprawnych.
d) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania
Zamawiającego w błąd przy podawaniu informacji.


Niepotrzebne skreślić

..................................................................... data i podpis Wykonawcy
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