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Kraków, dnia 20.06. 2018 r. 

 

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej 

 

 

Dotyczącej: 

Usługi cateringowej podczas odbywania szkoleń dla uczestników projektu „UProgu Kariery”, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym i jest współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

1. Zamawiający  
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

Adres:  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 

Telefon: 12 662-60-23 

Regon:              000001376 

NIP:  675-02-00-195 

 

2. Tryb postępowania 

Zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy PZP.   

 

3. Osoby do kontaktu:  
Anna Anklewicz 

tel. 12 662 60 23,  

e-mail: anna.anklewicz@up.krakow.pl  

 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest oferta na przygotowanie i dostawę wyżywienia zwanego dalej 

„usługą cateringową”, dla uczestników 33 szkoleń w celu realizacji części szkoleniowej 

projektu „UProgu Kariery”.  

Usługa cateringowa dla 1 osoby rozumiana jest jako dostawa napojów (kawa, herbata, woda), 

drobnych przekąsek (kruche ciastka, tartinki)  oraz dodatków (cytryna, cukier, mleko); w tym 

serwis i obsługa po zakończeniu dnia szkoleniowego.  

 

Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu 

wyżywienia  (rozłożenie na stołach) do wskazanej sali szkoleniowej na terenie Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie dla uczestników 33 szkoleń (szkolenie = 19 osób) w okresie  

październik 2018 – czerwiec 2020, z zachowaniem jakości i warunków usługi, zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szkolenia odbywać się będą średnio 1 raz w 

miesiącu (godz. 9.00 – 15.00). O terminie Zamawiający będzie informował 2 tygodnie 

wcześniej.  

 

5. Warunki realizacji zamówienia: 

a) Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty, 

b) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych, 

c) Zamawiający do powyższego zapytania nie przewiduje zastosowania procedury odwołań, 

d) Rozliczenia finansowe z Wykonującym zlecenie odbędzie się na podstawie wystawionej 

przez Wykonawcę faktury. Wynagrodzenie płatne na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni, 
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licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i 

merytorycznym polisy. 

f) Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

6. Termin złożenia oferty, termin realizacji  zamówienia 

a) Termin złożenia ofert: 31.07.2018 r. do godziny 12.00 

b) Termin realizacji zamówienia: październik 2018 r. – czerwiec  2020 r. 

 

7. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

Oferta powinna zostać przygotowana na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego 

dokumentu – scan podpisanego dokumentu przesłany mailem. 

W ofercie należy podać cenę brutto za usługę cateringową dla 1 osoby. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Zamawiający po otrzymaniu wszystkich ofert może rozstrzygnąć zapytanie przed upływem 

terminu wskazanego do składania ofert.  

  

8. Miejsce i sposób składania ofert 

Oferty należy składać wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

anna.anklewicz@up.krakow.pl  

 

 

9. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące:  

 

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność gospodarcza prowadzona w 

zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia.  

 

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.  

Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania 

powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca 

złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.  

 

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.  

 

W związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do: 

używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, 

przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.), 

dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką 

jakością w odniesieniu do użytych składników, 

kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt 

z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków, zapewnienia transportu cateringu 

oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. 
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 O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się, 

iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.  

 

10. Rozstrzygnięcie zapytania 

Zamawiający drogą mailową zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

11. Kryteria oceny ofert 

a) Kryterium oceny ofert jest cena – 100%. 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia bądź 

podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota łączna przekroczą budżet projektu 

przewidziany na realizację zadania. 

b) Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najtańszą ceną, spełniająca wymagania 

Zamawiającego 

 

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
 


