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Zapytanie ofertowe
w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5000 zł (bez VAT) i nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO (bez VAT)
1. Zamawiający:
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
zaprasza do składania oferty na usługę przygotowania i obsługi cateringowej konferencji „Mazowsze wczoraj
i dziś – kierunki dla rozwoju nowoczesnej gospodarki.”
Konferencja będzie odbywać się w Warszawskiej Operze Kameralnej (Basen Artystyczny), ul. M. Konopnickiej 6,
Warszawa.
2. Przedmiot zamówienia:
Symbol usług zgodnie z CPV:
55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;
55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków;
55400000-4 - Usługi podawania napojów.
Opis przedmiotu zamówienia:
1) serwis gastronomiczny do 250 osób – przygotowanie i obsługa cateringowa, obsługa kelnerska,
przygotowanie stołów koktajlowych, niezbędna zastawa porcelanowa, niezbędny sprzęt cateringowy.
Przygotowanie głównego stołu szwedzkiego, w tym dostarczenie przekąsek, deserów, napojów oraz
przygotowanie bufetu kawowego. Serwis sprzątający. Transport.
2) wykonawca zapewnia w trakcie spotkania:
a)

kawę z ekspresu, herbatę ekspresową w torebkach: czarna, wieloowocowa (dodatki: cytryna, cukier),
woda mineralna (gazowana i niegazowana), soki 100% (trzy rodzaje);

b)

wybór ciast „domowych” i bankietowych oraz wyrobów cukierniczych min. babeczki domowe
z owocami, rogaliki, ciasta domowe (co najmniej 3 rodzaje np. sernik, jabłecznik, brownie ), ciasteczka
bankietowe kruche co najmniej 3 rodzaje , desery w pojemniczkach jednorazowych (co najmniej 2
rodzaje np. mus czekoladowy, owocowy, pana cotta);

c)

świeże owoce filetowane lub sałatka owocowa w pojemniczkach jednorazowych;

d)

zimne przekąski warzywne i mięsne co najmniej 5 rodzajów min. wytrawne kruche babeczki
z nadzieniem, garnirowane dekoracyjnie warzywami, mini roladki min. z bakłażana, łososia, cukinii,
ogórka, z wypełnieniem mięsnym i wegetariańskim, mini tortille z wypełniłem mięsnym wegetariańskim,
rybnym, crostini/tartaletki garnirowane dekoracyjnie - mięsne, rybne, wegetariańskie, koreczki
koktajlowe - rybne, mięsne, wegetariańskie;

e)

przekąski finger food w miarę możliwości ciepłe co najmniej 3 rodzaje np. esplanadas z ciasta
francuskiego, mini tostadas, mini hamburgery, roladki itp.;

f)

sałatki mięsne i wegetariańskie (co najmniej 5 rodzajów) w tym 2 rodzaje: lekka sałatka z kolorowych
sałat z warzywami oraz sosem (np. typu: grecka, śródziemnomorska), sałatka mięsna (np. z
grillowanym kurczakiem), warzywna (np. z majonezem), sałatka np. z warzywami grillowanymi

3) Świadczone usługi cateringowe będą wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy, jakości
produktów spożywczych.
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4) Przygotowanie i dostarczanie posiłków będzie o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej,
jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP.
5) Wykonawca całość prac związanych z przygotowaniem cateringu zakończy godzinę przed rozpoczęciem
spotkania.
6) Zamawiający dopuszcza modyfikację menu i liczby zaproszonych gości na 5 dni roboczych przed datą
forum i uwzględni to w końcowym rozliczeniu.
3. Termin i sposób realizacji zamówienia: 3 października 2019 r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Kamila Milewska 22 511 74 34 lub Małgorzata Białczak 22 59 79 794.
5. Kryteria oceny ofert:
1)

Cena – 65 pkt.;

2)

Proponowane menu – 30 pkt: zgodnie z przedmiotem zamówienia 10 pkt, rozszerzone 11 pkt.-30 pkt (w

tym od 11-15 pkt. -dodatkowy deser lub przystawka od 15 pkt - 30 pkt dodatkowe 3 desery lub przystawki);
3)

Klauzula społeczna – 5 pkt.

Cmin
---------CX

X 65 (waga kryterium) = C (liczba punktów)

gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „cena”,
Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
Cx = cena oferty badanej.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
4)

Wykonawca zobowiązany jest wykazać (oświadczenie), że usługą przygotowania i obsługi cateringowej

cateringowej konferencji „Mazowsze wczoraj i dziś – kierunki dla rozwoju nowoczesnej gospodarki”, będzie
zajmowała się m.in. jedna osoba spełniająca warunki klauzuli społecznej, zatrudniona na podstawie umowy
o pracę na czas określony/nieokreślony1. W celu udokumentowania klauzuli społecznej, oferent powinien
dołączyć do oferty stosowne oświadczenie o spełnieniu wymogów klauzuli społecznej.
Wykonawca, który dołączy oświadczenie otrzyma 5 punktów, natomiast w przypadku braku oświadczenia
punkty nie zostaną przyznane.
5)

Punkty w podkryteriach zostaną przyznane przez poszczególnych członków zespołu oceniającego,

a finalną liczbę punktów w danym podkryterium stanowić będzie średnia arytmetyczna z punktów przyznanych
przez członków Zespół. Zespół dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6)
6. Oferta musi zawierać:
1)

cenę netto + VAT podaną w PLN; uwzględniającą koszt całego zamówienia,

2)

propozycję menu wraz z proponowaną formą podania,

3)

oświadczenie w wypadku spełniania klauzuli społecznej.

1 Klauzulę społeczną uznaje się za spełnioną, jeśli oferent do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni m.in. 1 osobę: bezrobotną
lub młodocianą w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub osób o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych
przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W celu udokumentowania
klauzuli społecznej, oferent powinien dołączyć do oferty stosowne oświadczenie o spełnieniu wymogów klauzuli społecznej.
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Wykonawca oświadcza, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany menu w uzgodnieniu z Wykonawcą w ramach zaoferowanej ceny.
7. W załączeniu wzór umowy.

8. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę z podaniem ceny netto + VAT w PLN należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa
i adres zamawiającego, nazwa i adres dostawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe na przygotowanie i obsługę
cateringową konferencji „Mazowsze wczoraj i dziś – kierunki dla rozwoju nowoczesnej gospodarki”
9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 26 sierpnia 2019 r. do godziny 8:30: drogą elektroniczną: e-mail: dsrr@mazovia.pl
i kamila.milewska@mazovia.pl. W tytule e-maila proszę wpisać: „Obsługa cateringowa - Mazowsze wczoraj i dziś
– kierunki dla rozwoju nowoczesnej gospodarki”.

Aleksandra Szwed
/-/
Zastępca Dyrektora Departamentu
Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
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