Gdańsk, 15.05.2017

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH PROWADZONYCH W TRYBIE
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
na podstawie ,,Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” Rozdział 5 pkt. 7 b)
kropka pierwsza zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z powodu
braku konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze w odniesieniu do
postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.
Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach prowadzonych w tybie zamówienia z
wolnej ręki w przedmiocie
ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3a/2017/BROKER /ZK
Z DNIA 16 MAJA 2017 r.
na świadczenie usługi cateringowej podczas seminarium eksportowego pn. „Rynek
brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich MŚP,
w szczególności startupów” w dniu 18.05.2017 r. w Gdansku przy ul. Żaglowej 11 w trakcie
konferencji Infoshare w strefie Inkubatora Starter, które jest realizowane w ramach projektu
„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w
województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie
2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Warunki Zamówienia:
I.

ZAMAWIAJĄCY
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II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zaproszenie do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z
wolnej ręki (zwanego dalej jako: Zaproszenie) dla zamówienia realizowanego
w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system
wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność
eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (zwanego dalej jako: Projekt).
2. Zamówienie finansowane jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej tj.
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na
podstawie ” Rozdziału 5 pkt. 7 b) kropka pierwsza zamówienie może być
zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z powodu braku konkurencji ze
względów technicznych o obiektywnym charakterze w odniesieniu do
postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności ,,Wytycznych
dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” oraz
,,Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020” biorąc pod uwagę wykładnię przepisów art. 67 ust. 1 pkt. 1) a)
ustawy z dnia 29.01.2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn.zm.).
4. Niniejszej Zaproszenie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego, na jego
stronie internetowej pod adresem: www.gfp.com.pl oraz w bazie
konkurencyjności dostępnej na stronie interntowej pod adresem:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem necocjacji jest ustalenie warunków świadczenia usługi
cateringowej podczas seminarium eksportowego pn. „Rynek brytyjski, jako
jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich MŚP, w
szczególności startupów” (zwanego dalej jako: Usługa cateringowa).
2. Negocjacje będą prowadzone emailowo oraz telefonicznie i trwać będą od chwili
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3. Przedmiot Zamówienia obejmuje:
a) Przygotowanie i dostawę świeżo parzonej kawy (w ilości 120 kaw
przygotowanych z użyciem ekspresu ciśnieniowego) wraz z dodatkami do
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przesłania niniejszego Zaproszenia do dnia 17.05.2017 r. do godz. 14.00.

każdej z kaw tj. mlekiem do kawy z ekspresu, cukrem (do wyboru biały i
brązowy),
b) Przygotowanie i dostawę dwóch rodzajów przekąsek typu „fingerfood” w
ilości 60 sztuk z każdego rodzaju;
c) Zapewnienie serwetek papierowych, mieszadełek, zastawy styropianowej
lub papierowej w ilości pozwalającej na swobodny poczęstunek dla 60
osób.
4. Kawa oraz przekąski, o których mowa w ust. 3 lit. a) i lit. b) niniejszego
Rozdziału, serwowane będą w sposób ciągły od godz. 13:45 do godz. 15:45;
5. Kawa oraz przekąski, o których mowa w ust. 3 lit. a) i lit. b) niniejszego
Rozdziału, zostaną przygotowane ze świeżych produktów spożywczych o
wysokiej jakości i podanych w sposób estetyczny;
6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów sanitarno –
epidemiologicznych, BHP, przeciwpożarowych oraz wewnętrznych przepisów
obowiązujących na terenie świadczenia Usługi cateringowej.
IV.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Data i godziny Świadczenia Usługi cateringowej: 18.05.2017 r., godz. 13:45 –
15:45
2. Miejsce: Amber Expo, ul. Żaglowa 11, 80- 560 Gdańsk.
3. Świadczenie Usługi cateringowej odbędzie się podczas seminarium
eksportowego pn. „Rynek brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków
eksportowych dla sektora pomorskich MŚP, w szczególności startupów” w
trakcie konferencji „Infoshare” w strefie Inkubatora Starter.

V.

KOD CPV DLA ZAMÓWIENIA

55511000-5 Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów
VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca musi spełniać poniższe kryteria:
1) nie podlegać wykluczeniu,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk
Zarząd: Małgorzata Jasnoch – Prezes Zarządu, Joanna Grandzicka – Wiceprezes Zarządu
GFP zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w
Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000234045, NIP: 583-290-74-40, Regon: 220049622

Strona

3) nie być powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo w sposób
opisany w Rozdziale VII.ust.1 pkt. 2).

3

2) spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 2 usługi
tożsame do opisanej przez Zamawiającego Usługi cateringowej, przy
uczestnictwie co najmniej 60 osób.

VII.

WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY
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1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z
2016 r. poz. 615).
2) Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiajacego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie
wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego, osób wykonujących w imieniu Zmawiającego czynności
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy znajduje się w załączniku nr 5.
3. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia / nie
spełnia.

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu Zamawiający żąda:
a) Umowy spółki, statutu jeżeli z wpisu do KRS, CEDIG lub innego rejestru nie
wynika sposób reprezentacji Wykonawcy,
b) Wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykonania spełnienia warunku
zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale VI, tj. co najmniej
2 usług tożsamych do opisanej przez Zamawiającego Usługi cateringowej, przy
uczestnictwie co najmniej 60 osób wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym
okresie zrealizował co najmniej 2 usługi tożsame, wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływm
terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia
informacji podanych przez Wykonawców.
2. Zamawiający może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w
Rozdziale VI polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji Przedmiotu Zamówienia.
IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 3 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie:
a) papierowej – osobiście / kurierem / pocztą - w siedzibie / na adres
Zamawiającego,
b) elektronicznej - na adres email: l.formela@inkubatorstarter.pl
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X.

do dnia 17 maja 2017 r. godz. 12.00.
XI.

ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.

XII.

WARUNKI ZMIANY UMOWY I ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do Umowy.
2. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie jest jednoznaczne
z zaakceptowaniem zasad niniejszego Zaproszenia.
XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest Lucyna Formela, email: l.formela@inkubatorstarter.pl, tel. 58 7316580.
2. Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiającego będą dostarczane Wykonawcy w formie mailowej.
XIV. INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCÓW
1.
2.
3.
4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Formularz ofertowy
Oświadczenia Wykonawcy
Warunki udziału w postępowaniu (doświadczenie)
Wzór umowy
Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego, osób wykonujących w imieniu Zmawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy.
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Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
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XVI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

