Warszawa, dnia 27.11.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi gastronomicznej polegającej
na zorganizowaniu poczęstunku wigilijnego organizowanego w dniu 20 grudnia 2019 r.
w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Rodzaj poczęstunku: forma stołu szwedzkiego oraz stoliki koktajlowe.
Liczba osób: 330.
Obowiązki Wykonawcy:
1) Odpowiednie nakrycie stołu szwedzkiego oraz stolików koktajlowych
z przywieszkami. (obrusy, serwetki); obrusy powinny być w kolorze białym.
Obrusy, serwetki wykorzystywane podczas realizacji usługi muszą być
czyste/wyprane, wyprasowane. Prosimy o dekorację stołów-stroiki świąteczne.
2) Zapewnienie odpowiedniej zastawy stołowej, sztućców, szklanek do napojów
(wszystkie elementy powinny być jednolite, od jednego producenta, posiadający
jednakowy wzór). Zastawa stołowa winna być w kolorze białym, bez zdobień.
Zamawiający nie dopuszcza, aby zastawa stołowa posiadała ślady zadrapań, czy
zniszczeń.
3) Zapewnienie odpowiedniej liczby kelnerów, która zapewni sprawną obsługę gości.
a) Wszystkie osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, muszą posiadać
książeczki badań do celów sanitarno - epidemiologicznych oraz orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w kontakcie
z żywnością i częstym kontaktem z ludnością,
b) Ubiór osób obsługujących winien być identyczny dla całego zespołu (odpowiednio
dla kobiet i mężczyzn), stosowny do rangi danego spotkania, czysty, schludny
i elegancki.
4) Zamówione posiłki winny być dowiezione w terminie wskazanym przez
Zamawiającego w miejsce, w którym będzie odbywało się dane spotkanie, zgodnie
z wymaganiami sanitarno - epidemiologicznymi dotyczącymi żywności i żywienia.
5) Samochody – chłodnie, przeznaczone do transportu żywności winny posiadać decyzję
o dopuszczeniu pojazdu do przewozu artykułów spożywczych oraz kartę kontrolną
pojazdu z dokumentacją dotyczącą temperatury i czystości wydaną przez właściwy
terenowo dla siedziby Wykonawcy Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.
4. Wykonawca po zakończeniu spotkania doprowadzi miejsce świadczenia usługi do stanu
sprzed rozpoczęcia świadczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do uwag i zaleceń Zamawiającego
w zakresie kwestii technicznych i organizacyjnych, dokładając przy tym należytej
staranności wymaganej od profesjonalistów i zgodnie z zasadami prowadzenia działalności
gospodarczej tego rodzaju, dbając jednocześnie o estetykę obsługi oraz serwowanego menu.
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6. Wszystkie produkty użyte do przygotowania posiłków winny spełniać normy jakości
produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do 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: 20 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 14 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu oraz
podpisanego protokołu odbioru. Nie dopuszcza się składania ofert niezgodnych z ww.
warunkiem (zakładających zaliczki itp.).

III. 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 3 usługi gastronomiczne dla wydarzeń typu
konferencja/kongres/gala/spotkania firmowe, każde z wydarzeń dla minimum 150
uczestników, każde obejmujące podanie dań ciepłych i przekąsek w formie bufetowej. Oferty
Wykonawców nie spełniających niniejszego warunku nie będą rozpatrywane przy ocenie ofert.
IV. 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 Socjusz, e-mail:
anna.socjusz@uokik.gov.pl.
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą do 30 dni, liczonych od czasu upłynięcia terminu złożenia
próbki poczęstunku będącego elementem oferty.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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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,
3) oświadczenia, o których mowa w puncie III;
4) propozycję menu, według następujących wytycznych- menu postne:
a) zupa barszcz czerwony 250 ml./osobę. z uszkami 6 szt. na osobę
b) 7 rodzajów przystawek zimnych 250 g/osobę
c) 3 rodzaje śledzi 100g/osobę
d) pierogi z kapustą i grzybami 6 szt./osobę
e) 5 rodzajów ciast świątecznych, mini deserki 200g/osobę
5) UWAGA – Zamawiający zapewnia napoje zimne i gorące we własnym zakresie
Wykonawca musi zapewnić filiżanki i szklanki)
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty składa się w formie poczty elektronicznej – e-mail: anna.socjusz@uokik.gov.pl
2. Termin składania ofert w formie e-mail upływa 02.12.2019 r.
3. Zamawiający nie rozpatrzy w badaniu ofert, które wpłyną po terminie składania ofert.
VIII. 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.
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 kryterium ceny.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
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.
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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
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 oświadczenia
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