Warszawa, dnia 29.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna dla 160 uczestników konferencji
z okazji Światowego Dnia Konkurencji, organizowanej 10 grudnia 2019 r. w Warszawie,
w Centrum Konferencyjnym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Obsługa gastronomiczna wydarzenia planowana jest między godziną 9.00-16.00. Szczegółowe
godziny rozpoczęcia i zakończenia poczęstunku powitalnego, przerwy kawowej i lunchu
zostaną przekazane Wykonawcy nie później niż 7 dni przed konferencją.
Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. Zapewnienia poczęstunku w formie bufetowej składającego się z:
a) poczęstunku powitalnego (czas trwania: 30-45 min),
b) przerwy kawowej (czas trwania: 30-45 min)
c) lunchu (czas trwania: 45-60 min)
przy czym pełna gotowość wymagana jest na 15 min. przed rozpoczęciem każdego poczęstunku
(a-c).
1.1 Wymogi ogólne dla menu:
o wszystkie przekąski słodkie i słone, desery, dania, sałaty muszą być wyrobem własnym
Wykonawcy;
o zróżnicowanie produktów i smaków: zaproponowane przekąski (słodkie i słone), dania
ciepłe, desery nie mogą się powtarzać (np. ciasta w ramach poczęstunku powitalnego
nie mogą być jednocześnie deserem do lunchu);
o dania/przekąski nie mogą być pikantne;
o konieczne jest użycie produktów spożywczych świeżych, naturalnych, bez sztucznych
składników, np. barwników;
o w przypadku poczęstunku powitalnego i przerwy kawowej – przekąski powinny być
serwowane w mini porcjach wygodnych do spożycia, bez konieczności użycia
talerzyków;
o w przypadku lunchu – dania powinny być serwowane w łatwo podzielnych, małych
porcjach.
1.2 Wymogi szczegółowe dla danych pozycji menu:
 w przypadku poczęstunku powitalnego:
o słodkie (min. 3 szt. na osobę)
przy czym Wykonawca zapewni min. 3 różne kategorie przekąsek np. croissanty
z nadzieniem, ciasta czy kruche ciasteczka.
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w przypadku przerwy kawowej:
o przekąski słone (min. 4 szt. na osobę)
przy czym Wykonawca zapewni min. 3 różne kategorie przekąsek np. tartinki,
wrapy, przekąski z ciasta francuskiego lub inne, które zaproponuje. W ramach
każdej z zaproponowanych kategorii Wykonawca musi zapewnić min. 2 różne
rodzaje do wyboru. Przekąski powinny być urozmaicone pod względem formy
i użytych składników, powinny być zarówno mięsne jak i wegetariańskie.



w przypadku lunchu:
o zupa typu krem warzywny – jeden rodzaj
o min. 3 rodzaje sałat do wyboru – Zamawiający zastrzega, że min. 2 z nich muszą
być na bazie sałaty (dopuszcza się liście szpinaku). Nie dopuszcza się surówek,
rozumianych jako dania opartego wyłącznie na surowych warzywach
o min. 3 rodzaje dań ciepłych do wyboru, w tym: jedno z mięsa
(wieprzowego/wołowego lub drobiowego), jedno danie rybne, jedno
wegetariańskie, przy czym nie dopuszcza się dań w postaci mielonego mięsa lub
mielonej ryby
o min. 2 rodzaje ciepłego dodatku do wyboru, w tym jeden w postaci skrobiowej
o min. 3 rodzaje deserów do wyboru np. ciasta, musy itp. Zamawiający zastrzega, że
same owoce nie będą traktowane jako deser.

2. Zapewnienia napojów ciepłych i zimnych do każdego z powyższych form poczęstunku:
a) min. 2 rodzaje soków owocowych – w tym pomarańczowy i jabłkowy
b) woda gazowana i niegazowana
c) herbata w saszetkach – min. 3 rodzaje smaków do wyboru, w tym klasyczna czarna,
a także zapewnienie dodatków (cukier, cytryna)
d) kawa z ekspresu ciśnieniowego, a także zapewnienie dodatków (cukier, mleko)
3. Zapewnienia wody niegazowanej dla prelegentów
Woda podana w przezroczystych dzbankach, z uwzględnieniem odpowiedniej liczby szklanek
dla panelistów. Woda i szklanki powinny być wymieniane po każdym z paneli
konferencyjnych.
Składając ofertę, należy przedstawić szczegółowe menu, które podlega ocenie przez
Zamawiającego. Oferta niezgodna z wymogami nie będzie rozpatrywana.
4. Zapewnienia niezbędnego wyposażenia w formie:
 min. 3 sztuk ekspresu ciśnieniowego – ostateczna ich liczba zostanie potwierdzona po wizji
lokalnej i nie ma wpływu na wycenę;
 stolików koktajlowych z pokrowcami – w liczbie odpowiedniej dla liczby gości
i możliwości przestrzennych; pokrowce powinny być: eleganckie, elastyczne (np.
streczowe), z matowego materiału, w jednolitej kolorystyce: białej, czarnej lub granatowej;
 W miarę możliwości: zapewnienie pokrowców na stoły bufetowe, które Zamawiający
zapewnia we własnym zakresie; pokrowce powinny spójne estetycznie z pokrowcami na
stoliki koktajlowe;
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niezbędnego sprzętu cateringowego;
klasycznej zastawy bankietowej, tj. naczyń porcelanowych, z użyciem sztućców, szklanek,
filiżanek z materiałów o jakości odpowiadającej odpowiednim przepisom, normom
i standardom;
eleganckich serwetek papierowych;
przystrojenia stołów bufetowych i stolików w postaci drobnych ozdób kwiatowych (kwiaty
cięte) lub innej eleganckiej formy przystrojenia – w ofercie wykonawca powinien podać
jakiej.

5. Zapewnienia obsługi na profesjonalnym poziomie serwisowym, dostosowanym do
liczby uczestników, w tym:
 zapewnienia min. 8 kelnerów, w eleganckich, jednolitych strojach; w tym min. 2 osoby
powinny posługiwać się j. angielskim;
 zapewnienie dodatkowo koordynatora usługi gastronomicznej ze strony Wykonawcy
współpracującego z Zamawiającym w dniu konferencji;
 organizację zaplecza gastronomicznego (Zamawiający udostępni pomieszczenie);
 bieżące uzupełnianie poczęstunku, systematyczne utrzymywanie porządku i zabranie ze
sobą śmieci pozostałych po posiłkach i napojach oraz całego sprzętu cateringowego;
 wizytówek z podpisem każdego dania/dodatku w bemarze, a także menu zbiorowego
w pozostałych przypadkach; zarówno wizytówki jak i menu muszą być przygotowane
w języku polskim i angielskim,
 pełna gotowość najpóźniej na 15 minut przed każdym etapem poczęstunku;
 przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania
artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia Dz.U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm).
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ SPOSÓB
POWIERZENIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 Termin realizacji zamówienia: 10 grudnia 2019 r.,
 Miejsce realizacji zamówienia: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sala
w Centrum Konferencyjnym),
 Zamówienie zostanie powierzone w formie umowy podpisanej przez Zamawiającego
i Wykonawcę.
UWAGA: Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie przekazane Wykonawcy na
podstawie prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury
VAT, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu oraz podpisanego
protokołu odbioru. Nie dopuszcza się składania ofert niezgodnych z ww. warunkiem
(zakładających zaliczki itp.).
III. DODATKOWE WYMAGANIA
Zamawiający zapewni dostęp do przestrzeni, w której będzie odbywała się usługa
gastronomiczna na potrzeby montażu w przededniu konferencji. Start demontażu planowany
jest po zakończeniu lunchu (przy czym nie dopuszcza się prowadzenia demontażu w trakcie
opuszczania przez uczestników konferencji w związku z jej zakończeniem).
W przypadku Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów:
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Zamawiający zastrzega sobie konieczność uczestnictwa Wykonawcy w wizji lokalnej
miejsca, gdzie będzie serwowana usługa gastronomiczna, w celu omówienia
szczegółów, przed podpisaniem umowy.

UWAGA: W przypadku uchylania się Wykonawcy od udziału w wizji lokalnej Zamawiający
może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
IV. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
Do oferty należy załączyć oświadczenia Wykonawcy dotyczące kwalifikacji i wymaganego
doświadczenia – zgodnie ze wzorem w załączniku 3.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się, że w ostatnich 24 miesiącach przed
terminem składania ofert wykonał co najmniej 4 usługi gastronomiczne dla wydarzeń typu
konferencja/kongres/gala, w tym przynajmniej 1 wydarzenia z udziałem gości zagranicznych,
każde z wydarzeń dla minimum 160 uczestników, każde obejmujące lunch (lub inną formę dań
ciepłych) w formie bufetowej. Oferty Wykonawców nie spełniających niniejszego warunku nie
będą rozpatrywane przy ocenie ofert.
V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1. Korespondencję dotyczącą zamówienia Wykonawca i Zamawiający mogą przekazywać
w formie elektronicznej.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Anna Plich, e-mail:
anna.plich@uokik.gov.pl, tel. 22 55 60 602 oraz Marta Kozon, e-mail:
marta.kozon@uokik.gov.pl, tel. 22 55 60 202.
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą do 30 dni, liczonych od czasu upłynięcia terminu złożenia
próbki poczęstunku będącego elementem oferty.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu.
3. Oferty należy składać wg załączonego wzoru – załącznik 2. Oferta musi zawierać:
1) oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba, NIP, REGON), dane kontaktowe
Wykonawcy;
2) cenę całkowitą za realizację przedmiotu zamówienia – netto oraz brutto wraz
z podatkiem VAT, z wyszczególnieniem kategorii objętych ofertą;
3) oświadczenia, o których mowa w puncie IV;
4) szczegółowe menu;
5) opis formy dekoracji stołów bufetowych i stolików koktajlowych.
4. Elementem oferty jest próbka poczęstunku przygotowana dla 3 osób, uwzględniająca
wszystkie pozycje z przedstawionego przez Wykonawcę menu w zakresie poczęstunku
podczas przerwy kawowej.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
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VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty składa się w formie poczty elektronicznej – e-mail: anna.plich@uokik.gov.pl
2. Termin składania ofert w formie e-mail upływa 4.11.2019 r.
3. Sposób i termin dostarczenia próbki poczęstunku: próbka powinna być dostarczona do
siedziby Zamawiającego w dniu 5.11.2019 r., w godz. 10:00-12:00 (pl. Powstańców Warszawy
1 od strony wejścia konferencyjnego). W celu ustalenia konkretnej godziny odbioru prosimy o
kontakt pod numerem tel. 22 55 60 206.
4. Zamawiający nie rozpatrzy w badaniu ofert, które wpłyną po terminie składania ofert, należy
przez to rozumieć niedotrzymanie terminów określonych w punkcie 2 i 3.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał
ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT,
kosztów transportu, montażu, demontażu, innych opłat i podatków - z uwzględnieniem
ewentualnych upustów i rabatów. Oprócz ceny całkowitej (netto i brutto), w ofercie należy
wyszczególnić ceny cząstkowe, uwzględniając stosowne stawki podatku VAT dla danej
pozycji, zgodnie ze wzorem oferty, stanowiącym załącznik 2.
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc
po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
1) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń
w walutach obcych.
X. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami i ich wagami:
 cena – 40%
 ocena próbki poczęstunku – 40%
 ocena menu – 20%
2. Sposób dokonania oceny:
W1 – wartość oceny oferty według kryterium ceny, ocena będzie dokonywana według wzoru:
najniższa cena brutto spośród
wszystkich ocenianych ofert
x 40 = … pkt

W1 =
cena brutto oferty badanej

W2 – wartość oceny oferty według kryterium ocena próbki poczęstunku, należy przez to
rozumieć:
 prezentację
 smak
 różnorodność
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 oryginalność
Zamawiający oceni przekazaną próbkę i przyzna punktację 0-40 pkt.
W3 – wartość oceny oferty według kryterium ocena menu, należy przez to rozumieć próbki
poczęstunku i kryterium menu, należy przez to rozumieć
 różnorodność
 oryginalność
Zamawiający oceni przekazaną menu przyzna punktację 0-20 pkt.

Ocena końcowa oferty to suma punktów (P), uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione
wyżej.
Ocena zostanie wyliczona według wzoru:
P = W1+W2 + W3
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
4. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Dopuszcza się negocjowanie cen i pozostałych kryteriów oceny ofert z Wykonawcami,
którzy złożyli oferty w terminie wyznaczonym na ich składanie. Nie jest dopuszczalne by
w efekcie negocjacji uzyskano cenę mniej korzystną niż złożona pierwotnie.
XI. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
XII. RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy Wykonawców takich jak osoby fizyczne w tym
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku realizacją
zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu zebrania i oceny
ofert, docelowo do zawarcia umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane innym
podmiotom zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Okres przechowywania danych
osobowych reguluje instrukcja kancelaryjna UOKiK ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.)
i wynosi 5 lat (oferty niewykorzystane) oraz 10 lub 50 lat dla zawartych umów. Mają Państwo
prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia oraz usunięcia danych gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub
prawie krajowym, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem rozpatrzenia.
Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie
stosuje się profilowania. Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Prezes
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Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950),
pl. Powstańców Warszawy 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
iod@uokik.gov.pl.
XIII. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE
1. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom
nie przysługuje odwołanie.
2. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).
3. Załącznikami do niniejszego zapytania:
1) istotne postanowienia umowy
2) wzór oferty
3) wzór oświadczeń
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