Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy PZ-ZD-I.7011.25.2019.EM

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
zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie i obsługa kelnerska cateringu dla łącznie 300 osób – uczestników cyklu
seminariów szkoleniowych organizowanych dla przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, które odbędą się w dniach: 19, 25
i 26 września 2019 r. w godzinach 10:00-14:00. W ramach planowanego cyklu zostaną
zrealizowane 3 seminaria szkoleniowe, po 100 osób każde, w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie (sala konferencyjna na parterze).
Zamówienie powinno zostać wykonane zgodnie z wymogami określonymi poniżej:
1) Serwis gastronomiczny dla łącznie 300 osób (3 seminaria po 100 osób) –
przygotowanie i obsługa cateringowa, obsługa kelnerska, przygotowanie stołów
cocktailowych i bankietowych oraz bufet kawowy, nakrycia i dekoracja stołów.
Kompleksowa zastawa porcelanowa, sztućce, szkło do napojów zimnych i gorących.
Przygotowanie głównego stołu szwedzkiego w tym dostarczenie przekąsek, kanapek,
sałatek, babeczek, ciasta i napojów oraz przygotowanie bufetu kawowego. Serwis
sprzątający.
2) Menu dla łącznie 300 osób (3 seminaria po 100 osób): zimne przekąski warzywne
i mięsne (np. tortille, roladki), kanapki dekoracyjne (wieloskładnikowe), sałatki
(2 rodzaje), babeczki coctailowe, ciasta (2 rodzaje), napoje zimne (woda mineralna
gazowana i niegazowana, sok pomarańczowy i jabłkowy), napoje gorące (kawa,
herbata + dodatki: cytryna, śmietanka, cukier).
3) serwis kawowy dostępny od godz. 9.30 (rejestracja uczestników spotkania).
3. Termin realizacji zamówienia:
19 września 2019 r., 25 września 2019 r. i 26 września 2019 r. w godz. 10:00-14:00.

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Renata Popielarczyk,
tel.: 022 59 79 089.
5. Kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Klauzula społeczna – 10%
Zamawiający wybierze Wykonawcę, który uzyska największą zsumowaną liczbę punktów
w dwóch kryteriach tj. cena i klauzula społeczna. Obliczenia zostaną dokonane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Sposób obliczania liczby punktów przyznawanych ofercie w kryterium „cena usługi”
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za realizację zamówienia otrzyma
90 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
C= (Cmin : Cx) x 0,90
gdzie:
C - liczba punktów za kryterium „cena usługi”,
Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
Cx – cena oferty badanej.
0,90 – waga kryterium
Sposób obliczania liczby punktów przyznawanych ofercie w kryterium „klauzula
społeczna”
Kryterium „klauzula społeczna” Zamawiający oceni na podstawie dołączonego do oferty
oświadczenia. Klauzulę społeczną uznaje się za spełnioną, jeśli oferent do realizacji
przedmiotu zamówienia zatrudni min. 1 osobę: bezrobotną lub młodocianą w celu
przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy lub niepełnosprawną o której mowa w przepisach o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osobę o której
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.
Wykonawca, który dołączy oświadczenie otrzyma 10 punktów, natomiast w przypadku
braku oświadczenia punkty nie zostaną przyznane.
6. Oferta powinna zawierać:
a) cenę usługi - koszt całkowity za pełną obsługę gastronomiczną cyklu 3 seminariów
szkoleniowych, propozycję menu,

b) oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej,
c) określenie czasu potrzebnego do przygotowania sali do poczęstunku przed
planowanym rozpoczęciem seminarium o godzinie 10:00,
d) określenie czasu przeznaczonego dla serwisu sprzątającego po zakończeniu
seminarium o godzinie 14:00.
7. W załączeniu wzór umowy.
8. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) oraz menu, oświadczeniem o klauzuli społecznej,
należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres
zamawiającego, nazwa i adres dostawcy, z adnotacją: „Zapytanie ofertowe nr sprawy PZZD-I.7011.25.2019.EM - zakup cateringu dla uczestników cyklu seminariów
szkoleniowych dotyczących azbestu”.
9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 6 września 2019 r., do godziny 16:00, wyłącznie drogą
elektroniczną na adres e-mail: elzbieta.mackiewicz@mazovia.pl

Zastępca Dyrektora
Departamentu Gospodarki Odpadami,
Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
ds. Gospodarki Odpadami
Urszula Pawlak

