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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH PROWADZONYCH W TRYBIE 

ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 9/2017/BROKER/ZK z dnia 12 września 2017 r. w wyniku 

przeprowadzenia procedury określonej w Rozdziale 5 ,,Wytycznych dotyczących udzielania zamówień 

publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020” nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

Na podstawie ,,Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, Rozdział 5 pkt. 7) lit. a) 

oraz ,,Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” oraz biorąc pod uwagę wykładnię 

przepisów art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29.01.2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1579)  

Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach prowadzonych  

w trybie zamówienia z wolnej ręki  

nr 9a/2017/BROKER/ZK z dn. 20 września 2017 r. 

 

Usługa (Przedmiot Zamówienia): świadczenie usług cateringowych podczas dwóch seminariów 

eksportowych, które odbędą się w dniach 22.09.2017 r. oraz 24.11.2017 r., realizowanych w ramach 

Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie 

pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Warunki Zamówienia 

 

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: zamowienia.broker@inkubatorstarter.pl 

www.gfp.com.pl 

Osoby do kontaktu: 

Justyna Linowiecka, e-mail: broker@inkubatorstarter.pl, tel. 665604604 

Bartosz Wojtasiak, e-mail: broker@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 76 
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II. PODMIOT, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

(WYKONAWCA) 

REPUBLIKA SMAKU S.C.  

80-230 Gdańsk, ul. Boh. Getta Warszawskiego 1/3 

 

III.  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) lit. a) w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w 

podrozdziale 5.1 ,,Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020” tj. nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu ponadto w 

świetle ,,Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020” oraz biorąc pod uwagę wykładnię przepisów art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy z 

dnia 29.01.2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). 

4. Niniejsze Zaproszenie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego, na jego stronie 

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

dostępnej na stronie internetowej pod adresem: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem negocjacji jest świadczenie usług cateringowych, podczas dwóch seminariów 

eksportowych, które odbędą się w dniach:  

a) 22.09.2017 r. w godzinach od 12:30 do 14:30, 

b) 24.11.2017 r. w godzinach od 09:00 do 12:00, 

(dalej jako: Usługi cateringowe). 

2. Negocjacje będą prowadzone e-mailowo oraz telefonicznie i trwać będą od chwili 

przesłania niniejszego Zaproszenia do udziału w negocjacjach do dnia 21.09.2017 r. do 

godz. 14.00. 

3. Realizacja Usług cateringowych przez Wykonawcę obejmować będzie:  

1) dostarczenie świeżo parzonej kawy oraz herbaty, serwowanych w sposób ciągły przez 

cały czas trwania seminarium wraz z dodatkami do każdej z kaw i herbat tj. mlekiem, 

cukrem (do wyboru biały i brązowy), cytryną, 

2) dostarczenie słodkich przekąsek (np. ciastka), 

3) dostawę różnego rodzaju przekąsek typu „fingerfood”, 

http://www.gfp.com.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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4) dostawę wody butelkowanej (gazowej oraz niegazowanej) o pojemności 0,5 l oraz 

soków owocowych o pojemności 0,5 l w ilości odpowiednio do liczby osób 

Uczestników,  

5) zapewnienie serwetek papierowych, mieszadełek, zastawy styropianowej w ilości 

pozwalającej na swobodny poczęstunek Uczestnikom oraz Prowadzącym seminarium, 

6) zapewnienie wykwalifikowanego personelu do obsługi cateringu (co najmniej 1 osoby 

podczas jednego seminarium). 

4. W każdym terminie seminarium uczestniczyć będzie minimalnie 20 osób, a maksymalnie 

60 osób. Faktyczną liczbę Uczestników Zamawiający potwierdzi za pośrednictwem 

korespondencji e-mail:   

a) w dniu 21.09.2017 r. w przypadku seminarium, które odbędzie się w dniu 

22.09.2017 r. 

b) w dniu 23.11.2017 r. w przypadku seminarium, które odbędzie się w dniu 

24.11.2017 r. 

5. Kawa, herbata, woda oraz przekąski, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), 2), 3) i 4) niniejszego 

Rozdziału serwowane będą w sposób ciągły od godziny 12:30 do godziny 14:30 w dniu 

22.09.2017 r., oraz od godziny 09:00 do godziny 12:00 w dniu 24.11.2017 r. 

6. Kawa, herbata, woda oraz przekąski, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), 2), 3) i 4) niniejszego 

Rozdziału zostaną przygotowane ze świeżych produktów spożywczych o wysokiej jakości i 

podane w sposób estetyczny. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sprzątania pozostałości po kawie i przekąskach 

oraz do uprzątnięcia miejsca ich serwowania po zakończeniu świadczenia Usług 

cateringowych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych, BHP, 

przeciwpożarowych oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie świadczenia 

Usług cateringowych.  

 

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Data i godzina świadczenia Usług cateringowych:  

a) 22.09.2017 r. od godz. 12:30 do godz. 14:30, 

b) 24.11.2017 r. od godz. 09:00 do godz. 12:00.  

2. Zamówienie realizowane będzie w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości 

STARTER, ul. Lęborska 3b, Gdańsk. 

 

VI. KOD CPV DLA ZAMÓWIENIA 

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

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu  dotyczące zdolności zawodowych 

(wiedza i doświadczenie), 

3) nie zalegają z podatkami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne. 

2. W celu potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu  dotyczących wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że posiada 
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wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech  lat  przed upływem 

terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał co najmniej trzy usługi tożsame do usług cateringowych opisanych 

przez Zamawiającego w Rozdziale IV niniejszego Zaproszenia do udziału w 

negocjacjach, dla co najmniej 30 osób. 

3. W celu udokumentowania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 

2, Wykonawca jest zobowiązany wypełnić Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w 

negocjacjach i załączyć dowody (referencje lub inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy w tym przedmiocie). Oświadczenie, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym musi wskazywać przyczyny o obiektywnym charakterze braku 

referencji lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie usług.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zweryfikowania prawdziwości informacji 

podanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia do udziału 

w negocjacjach poprzez kontakt e-mail z podmiotami,  na rzecz których Wykonawca 

zrealizował usługi wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia do udziału 

w negocjacjach. 

 

VIII. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto 

postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.  

2. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:   

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) 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. 

3. Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

oraz osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy znajduje się w 

Załączniku nr 4 do niniejszego Zaproszenia do udziału w negocjacjach.  

4. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy nie wykażą wymaganej 

wiedzy i doświadczenia wskazanego w Rozdziale VII niniejszego Zaproszenia do 

udziału w negocjacjach.  Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu według 

formuły  spełnia / nie spełnia.  
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IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w 

Rozdziale VII niniejszego Zaproszenia do udziału w negocjacjach oraz wykazania braku 

podstaw do wykluczenia, a także ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawca jest 

zobowiązany złożyć: Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Zaproszenia do udziału w negocjacjach z wypełnionymi Załącznikami do 

Formularza Ofertowego oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług 

zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII niniejszego Zaproszenia do udziału w 

negocjacjach. 

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

3. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze Zaproszenie do udziału w 

negocjacjach powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i 

postanowień zawartych w Zaproszeniu do udziału w negocjacjach. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

                  Wykonawca będzie związany Ofertą przez okres 7 dni. Bieg terminu związania Ofertą  

                  rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia Oferty.  

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA  OFERT 

1. Oferta winna być złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Zaproszenia do udziału w negocjacjach. 

2. Oferta oznaczona tytułem: „Oferta na realizację usługi w ramach Zaproszenia do 

udziału w negocjacjach z wolnej ręki nr 9a/2017/BROKER/ZK z dn. 20 września 2017 

r.” może zostać złożona w jednej z niżej wymienionych form: 

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

b) elektronicznej - na adres email:  zamowienia.broker@inkubatorstarter.pl 

3. Termin złożenia Oferty do dnia 21.09.2017 r. do godz. 14:00 (dotyczy formy papierowej i 

elektronicznej) liczy się data wpływu Oferty do Zamawiającego.  

 

XII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY Z WYKONAWCĄ 

Wzór Umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia do 

udziału w negocjacjach. 

 

XIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY Z WYKONAWCĄ I ZAPROSZENIA DO 

UDZIAŁU W NEGOCJACJACH 

1. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy z 

Wykonawcą, chyba  że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy z Wykonawcą lub 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

2. Złożenie Oferty w ramach niniejszego Zaproszenia do udziału w negocjacjach jest 

jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień zawartych w niniejszym Zaproszeniu do 

udziału w negocjacjach. 
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XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW  

1. Do kontaktowania się z Wykonawcą upoważnieni są: 

a) Justyna Linowiecka, e-mail: broker@inkubatorstarter.pl, tel. 665604604 

b) Bartosz Wojtasiak, e-mail: broker@inkubatorstarter.pl tel. 58 731 65 76. 

2. Wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego 

będą dostarczane Wykonawcy w formie wiadomości e-mail. 

 

XV. INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCÓW  

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

 

XVII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH 

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie) 

Załącznik nr 3 Wzór Umowy z Wykonawcą 

Załącznik nr 4 Wykaz osób upoważnionych  do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, 

osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.  
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