Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych
ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa

zaprasza
do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie:
udzielenia zamówienia na realizację usługi cateringowej podczas seminarium tematycznego
realizowanego w ramach projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości
rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”
1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Realizacja usługi cateringowej podczas dla 1 seminarium realizowanego w Lokalnym Centrum Kompetencji w
Chorzowie, tj:
• zakres cateringu: przerwa kawowa: kawa, herbata, coś słodkiego oraz obiad: zupa - 200 ml i
drugie danie: 120 gr mięsa, 100 gr. ziemniaki lub ryż + 2 rodzaje surówki
• liczba osób: 15
• liczba seminariów: 1
Termin realizacji zamówienia: 8 lutego 2019
Miejsce realizacji zamówienia: Kompleks "Sztygarka", ul. ks. Piotra Skargi 34, 41-500 Chorzów

2. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2019 r. (czwartek).
3. WYMAGANIA DLA WYKONAWCY:
1) Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane prawem uprawnienia w zakresie koniecznym do
realizacji zamówienia.
2) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi kompleksowo, tj. przygotować, dostarczyć oraz
obsłużyć uczestników.
3) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, zaangażowani do realizacji przedmiotu zamówienia
będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
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przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)
albo przepisów prawa pracy stosowanych w kraju, w którym wykonawca prowadzi działalność na
rzecz realizacji przedmiotu zamówienia.
4) Jednocześnie Zamawiający nie określa minimalnej wymaganej liczby osób (czyli określonego
procentu osób) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jednakże nie dopuszcza się braku
udziału takich osób. Liczbowy udział osób zatrudnionych u Wykonawcy stanowi jedno z kryteriów
oceny ofert.
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Oferent składa ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
4) Oferta cenowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia odnoszące
się do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, wyszczególnionego w części 1 niniejszego
zaproszenia oraz powinna uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do jego realizacji. Zamawiający
nie dopuszcza przedstawienia cen w kilku wariantach, które byłyby uzależnione od
zastosowanych rozwiązań.
5) Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnionym podatkiem VAT (jeśli
dotyczy). Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Złożona przez Wykonawcę oferta musi zachować swoją ważność przez minimum 14 dni licząc od
dnia upływu terminu nadsyłania ofert, pod rygorem odrzucenia złożonej oferty.
5. MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć na wybrany przez Wykonawcę sposób:
a. w jednej zamkniętej kopercie, w biurze Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, ul.
Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa.
b. e-mailem na adres: lck@firmyrodzinne.pl, lck-chorzow@firmyrodzinne.eu oraz
sekretariat@firmyrodzinne.pl, przy czym oryginalne dokumenty należy niezwłocznie
dostarczyć w sposób opisany w ppkt. a
W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (np. w formie
skanu).
2) Ponadto do oferty Wykonawca składa: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu /zał. 2a/ oraz
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /zał. 2b/) stanowiące
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potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3) Na kopercie lub w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres
Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację usługi cateringowej – LCK”.
6. PROCEDURA OCENY I WYBORU OFERTY:
1) Do oceny dopuszczone będą jedynie te oferty, które wpłynęły w terminie, na podstawie
następujących kryteriów:
1.1. Kryteria formalne:
a) Oferta musi być zgodna z Opisem przedmiotu zamówienia (Część 1),
b) Oferta musi zostać dostarczona do Zamawiającego w sposób zastrzeżony w części 4 i 5.
c) wykonawca zapewnia spełnienie stawianych wymagań w niniejszym zaproszeniu, w
szczególności określonych w części 3, pkt 3.
1.2 Ocena ważnych ofert dokonana zastanie na podstawie kryterium: cena 100%
2) Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją
całości przedmiotu niniejszego zaproszenia do składania ofert;
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji przedmiotu zamówienia z wybranym
Wykonawcą;
4) Dla zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w
celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
7. INFORMACJE DODATKOWE
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w ramach
procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z tytułu przygotowania oferty;
2) Wyniki rozstrzygnięcia wyboru ofert zostaną przekazane do wiadomości na wniosek oferenta
drogą mailową lub telefoniczną w terminie niezwłocznym;
3) Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o
formalnościach niezbędnych do realizacji zamówienia.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli
oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od realizacji
przedmiotu zamówienia;
5) Zamawiający zastrzega sobie wydłużenie terminu realizacji zamówienia, jak również miejsca jej
realizacji, co wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy i zostanie dokonane w terminie
umożliwiającym poprawną realizację usługi.
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6) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę rozeznania rynku, nie mają
zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
7) Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Kinga Paciorek 600-472-021, Piotr Małecki 512240-166.
8) Realizacja zadania jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Załączniki do zaproszenia:
Zał. 1 Formularz ofertowy,
Zał. 2a Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu,
Zał. 2b Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Zał. 3 Klauzula RODO,

Warszawa, dnia 23.01.2019 r.
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