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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017/BROKER /ZK 

Z DNIA 8 MAJA 2017 r. 

 

Usługa: świadczenie usługi cateringowej podczas seminarium eksportowego pn. „Rynek 

brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich 

MŚP, w szczególności startupów”. 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Lęborska 3b  

80-386 Gdańsk 

KRS 0000234045, NIP 583-290-74-40, 

tel.: 58 731 65 00, e-mail: biuro@inkubatorstarter.pl   

www.gfp.com.pl   

zwana dalej Zamawiajacym. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Zapytanie ofertowe 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 jest 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 zasady konkurencyjności określonej 

w ,,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”. 

4. Celem upublicznienia, zachowania uczciwej konkurencji oraz wyboru 

najkorzystniejszej oferty zapytanie dostępne jest w siedzibie 

Zamawiającego, na jego stronie internetowej pod adresem: www.gfp.com.pl 

javascript:void(0)
mailto:biuro@inkubatorstarter.pl
http://www.gfp.com.pl/
http://www.gfp.com.pl/
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oraz w bazie konkurencyjności dostępnej na stronie interntowej pod 

adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie 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. Przedmiot Zamówienia obejmuje: 

a) Przygotowanie i dostawę świeżo parzonej kawy  (w ilości 120 kaw 

przygotowanych z uzyciem ekspresu ciśnieniowego) wraz z dodatkami 

do 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. 

3. Kawa oraz przekąski, o których mowa w ust. 2 lit. a) i lit. b) niniejszego 

Rozdziału, serwowane będą w sposób ciągły od godz. 13:45 do godz. 15:45; 

4. Kawa oraz przekąski, o których mowa w ust. 2 lit. a) i lit. b) niniejszego 

Rozdziału, zostaną przygotowane ze świeżych produktów spożywczych o 

wysokiej jakości i podanych w sposób estetyczny; 

5. 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  

 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają 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. 

3) O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani z    

Zamawiającym kapitałowo lub osobowo w sposób opisany w Rozdziale 

VII.ust.1 pkt. 2).   

 

VII. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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 
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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. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy nie wykażą 

wymaganego doświadczenia wskazanego w Rozdziale VI punkt 2).  Ocena 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu według formuły  spełnia / nie 

spełnia.  

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT  I WYBÓR OFERTY 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Kryterium Waga %* 

Cena  97  

Termin płatności faktury  3   

* [1%=1pkt]. 

1. Sposób oceny ofert 

a) dla kryterium: „Cena”: 

Sposób obliczenia: 

PK1= (CN / CR x 97 %) x 100 

PK1 – ilość punktów dla kryterium  

CN – najniższa oferowana cena  

CR – cena oferty rozpatrywanej 

 

 

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę brutto w ofercie otrzyma 97 punktów, pozostali 

Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, stosownie do ww. wzoru. Stosowana punktacja   

 

0-97 pkt.  

 

 

b) dla kryterium:  „Termin płatności faktury”  

Sposób obliczenia: 

PK2= (DN / DR x 3 %) x 100 

PK2 – ilość punktów dla kryterium  

DN – najkrótszy termin płatności faktury wśród wszystkich złożonych ofert  ( min. 21 dni 

max 30 dni ).  

DR – termin płatności badanej oferty  
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Wykonawca, który przedstawi najdłuższy termin płatności otrzyma 3 punkty, pozostali 

Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniej punktów, stosownie do ww. wzoru. Stosowana 

punktacja 0-3 pkt.  

 

Końcowa punktacja zostanie obliczona według wozru:  

P = Pk1  + Pk2  

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

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.  
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X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

                  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania    

                  ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA  OFERT 

 

1. Oferta może zostać złożona w jednej z niżej wymienionych form: 

a) papierowej – osobiście / kurierem / pocztą - w siedzibie / na adres 

Zamawiającego, 

b) elektronicznej - na adres email:  j.linowiecka@inkubatorstarter.pl 

2. Termin złożenia oferty do dnia 16 maja 2017 r. godz. 8.00 liczy się data 

wpływu oferty do Zamawiającego.  

3. Zaleca się, aby oferta złożona w formie papierowej wraz ze wszystkimi 

załącznikami była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej  

zdekompletowanie. 

4. Oferta złożona w formie elektroncznej musi stanowić jeden plik (formularz 

ofertowy wraz z załącznikami) i stanowić podpisany skan dokumentu.  

5. Oferta wraz z wszystkimi składanymi załącznikami musi być podpisana przez 

Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych 

załączonych dokumentów.  

6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy 

lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Wykonawca - w przypadku składania oferty w formie papierowej - powinien 

umieścić ją w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego. Na 

kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:  Oferta na 

świaczenie Usługi cateringowej podczas seminarium eksportowego pn. „Rynek 

brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora 

pomorskich MŚP, w szczególności startupów”. Nie otwierać do dnia 16 maja 

2017r., do godziny 08.15. 

8. Wykonawca - w przypadku składania oferty w formie elektronicznej - powinien 

umieścić następujący temat wiadomości:  Oferta na świadczenie Usługi 

cateringowej podczas seminarium eksportowego pn. „Rynek brytyjski, jako jeden 

z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich MŚP, w 

szczególności startupów”. Nie otwierać do dnia 16 maja 2017 r., do godziny 

08.15. 

9. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty. Wprowadzenie zmian należy dokonać z dopiskiem „Zmiana 

oferty”. 

10. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę 

poprzez wysłanie mailem informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej 



 

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 

 

 
 

St
ro

n
a7

 

oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. 

11. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji, które stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. 

zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania 

ofert – że nie mogą być udostępnione i muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby dokumenty te 

były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.  

12. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 16 maja 2017 r. o godz. 08.15 w siedzibie 

Zamawiającego, pok. 1.17.5. Podczas otwarcia Zamawiający odczyta nazwy firm, 

ich adresy  oraz zaoferowane ceny i terminy płatności wynagrodzenia.  

13. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem: www.gfp.com.pl  oraz w bazie konkurencyjności 

dostępnej na stronie internetowej pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

14. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

15. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

16. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

17. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych 

omyłek pisarskich i rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego 

Wykonawcę. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty 

Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

18. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, bezskuteczny upływ zakreślonego 

do złożenia wyjaśnień terminu stanowi podsatwę do odrzucenia oferty.  

 

XII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY  

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.  

 

XIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY I ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 

1. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na 

każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. 

3. Złożenie oferty w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest jednoznaczne 

z zaakceptowaniem powyższych zasad. 

4. W przypadku wpływu ofert, które w wyniku oceny uzyskają jednakową liczbę 

punktów Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów 

w kryterium cena, a w przypadku gdy w tym kryterium ilość punktów jest 

http://www.gfp.com.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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jednakowa, Zamawiajacy zaprosi tych Wykonawców do złożenia dalszych ofert 

cenowych.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści 

zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o 

wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie 

przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak 

również zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego pod 

adresem: www.gfp.com.pl oraz w bazie konkurencyjności dostępnej na stronie 

interntowej pod adresem: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, a także będzie 

dostepna w siedzibie Zamawiającego. 

6. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą 

wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

 

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

 

1. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest Justyna Linowiecka, 

e-mail: j.linowiecka@inkubatorstarter.pl, tel. 58 7316576. 

2. Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiającego będą dostarczane Wykonawcom w formie 

mailowej. 

3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie 

później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, iż wiadomość wysłana przez Zamawiającego na 

podany przez Wykonawcę e-mail, została mu doręczona w sposób 

umożliwiający zapoznanie.  

5. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje oraz 

wyjaśnienia, odpowiedzi na pytania zamieszczane będą na stronie 

www.gfp.com.pl w zakładce – Ogłoszenia.  

 

 

XV. INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCÓW  

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

http://www.gfp.com.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:l.formela@inkubatorstarter.pl
http://www.gfp.com.pl/
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3. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może  podpisać 

umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną 

najwyższą liczbę punktów.  

 

 

XVII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Załacznik nr 1  Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2  Oświadczenia Wykonawcy 

Załącznik nr 3  Warunki udziału w postępowaniu (doświadczenie) 

Załącznik nr 4  Wzór umowy 

Załącznik nr 5 Wykaz osób upoważnionych  do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego, osób wykonujących w imieniu 

Zmawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


