
Zmiana treści Zapytania ofertowego nr 1/2019/PP/ZK

Z DNIA 10 stycznia 2019 r.

Na podstawie postanowień Rozdziału XIII. ust. 4 Zapytania ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10
stycznia  2019  r.  niniejszym  dokonuje  zmiany  postanowień ogłoszonego Zapytania  ofertowego  nr
1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r. w następującym zakresie:

I. ZMIENIA SIĘ ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10.01.2019 r.:

1. Zmienia  się  postanowienia  Rozdziału  III.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  
- ust. 2 pkt. 1) poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

1) Wydarzenia pod nazwą “Mentors kick-off” (1 Wydarzenie w wymiarze 4 godzin), x 2
edycje (II i III  edycja), szacowana ilość Uczestników Wydarzenia: około 15 osób (dokładną
liczbę Uczestników Wydarzenia Zamawiający potwierdzi 

za pośrednictwem korespondencji e-mail na co najmniej 1 dzień przed Wydarzeniem). Usługa
obejmuje serwis kawowy, w ramach którego Wykonawca zobowiązany jest do:

a) dostawy kawy – co najmniej 0,5 l na osobę – w urządzeniu utrzymującym ciepło
przez  minimum  4  godziny.  Możliwe  jest  również  dostarczenie  wody  
w takim urządzeniu oraz kawy (rozpuszczalna, sypana) dostosowanej ilościowo
do wody,

b) dostawy herbaty – co najmniej 0,5 l na osobę – w urządzeniu utrzymującym
ciepło  przez  minimum 4  godziny.  Możliwe  jest  również  dostarczenie  wody  
w  takim  urządzeniu  oraz  herbaty  (czarna,  zielona,  owocowa)  w  torebkach
ekspresowych dostosowanych ilościowo do wody,

c) dostawy  dodatków  do  kawy  i  herbaty,  tj.  mleka  (w  tym  na  życzenie
Zamawiającego  mleko  roślinne)  i  cukru  (do  wyboru  biały  i  brązowy),
plasterków cytryny, w ilości dostosowanej do kawy i herbaty,

d) dostawy słodkich i słonych przekąsek (np. paluszki, ciastka) - różne rodzaje,  
co najmniej 150 g na osobę - umożliwiających swobodny poczęstunek,

e) dostawy  owoców –  2  sztuki  (do  wyboru  jabłko,  banan,  pomarańcza,  kiwi)  
na osobę,

f) dostawy wody  (gazowanej  oraz  niegazowanej)  o  pojemności  0,5 l  na  osobę
podawanej  w  dzbankach,  butelkach  lub  dystrybutorze  wraz  z  dodatkiem  –
plasterkami cytryny,

g) zapewnienie  serwetek  papierowych,  mieszadełek,  zastawy  styropianowej,
papierowej  lub  innej  w  ilości  pozwalającej  na  swobodny  poczęstunek
Uczestników Wydarzenia.
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I. Zmienia się postanowienia Rozdziału VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT I WYBÓR
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

Kryterium Waga %*

Cena 100

* [1%=1pkt]
Sposób oceny ofert dla kryterium: „Cena”:

Na cenę składać się będzie suma trzech usług, tj. usług, o których mowa w Rozdziale III, ust. 2
pkt. 1), ust. 2 pkt. 2) i ust. 2 pkt. 3) podpunkty a) – c) niniejszego Zapytania ofertowego: 
a) CENA 1 – cena usługi, o której mowa w Rozdziale III, ust. 2 pkt. 1.) podpunkty a) –g)
b) CENA 2 – cena usługi, o której mowa w Rozdziale III, ust. 2 pkt. 2.) podpunkty a) –i)
c) CENA 3 – cena usługi, o której mowa w Rozdziale III, ust. 2 pkt. 3.) podpunkty a) –c)
Wyłącznie na potrzeby porównania i oceny ofert Zamawiający przyjął, że 

a) usługą, o której mowa w Rozdziale III, ust. 2 pkt. 1) zostanie objętych 30 Uczestników
(1 Wydarzenie  x  2  edycje  x  średnio 15 Uczestników każde).  Zamawiający obliczy
wartość  CENY  1  w  następujący  sposób:  iloczyn  30  Uczestników  i  CENY  1  =
…………… zł brutto,

b) usługą,  o  której  mowa  w  Rozdziale  III,  ust.  2  pkt.  2)  zostanie  objętych  150
Uczestników  (1  Wydarzenie  x  3  edycje  x  średnio  50  Uczestników  każde).
Zamawiający  obliczy  wartość  CENY  2  w  następujący  sposób:  iloczyn  150
Uczestników i CENY 2 = …………… zł brutto,

c) usługą,  o  której  mowa w Rozdziale  III,  ust.  2  pkt.  3)  podpunkty  a) –  c)  zostanie
objętych 360 Uczestników (12 Wydarzeń x 3 edycje x średnio 10 Uczestników każde).
Zamawiający  obliczy  wartość  CENY  3  w  następujący  sposób:  iloczyn  360
Uczestników i CENY 3 = …………… zł brutto.

Sposób obliczenia Ceny:
PK1 – ilość punktów dla kryterium 
CN – najniższa oferowana cena (CENA 1 + CENA 2 + CENA 3)
CR – cena oferty rozpatrywanej (CENA 1 + CENA 2 + CENA 3)
PK1= (CN / CR x 100 %) x 100.

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę brutto w ofercie otrzyma 100 punktów, pozostali
Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, stosownie do ww. wzoru. Stosowana punktacja 0-
100 pkt. 

II. ZMIENIA SIĘ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – FORMULARZ
OFERTOWY

1. Zmienia się postanowienia ust. 1 punkt a) Formularza ofertowego poprzez  nadanie mu
nowego brzmienia:
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a) Dla  Wydarzeń  „Mentors  kick-off”   ...…………………  zł  brutto  za  osobę  x  30
Uczestników (15 Uczestników – średnia Uczestników została przyjęta wyłącznie na
potrzebę porównania i oceny ofert x 2 edycje)  = ….. zł  brutto,

III. ZMIENIA  SIĘ  ZAŁĄCZNIK  NR  3  DO  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO  –  WZÓR
UMOWY Z WYKONAWCĄ

1. Zmienia  się  postanowienia  §  2  ust.  1  pkt.  1)  Wzoru  Umowy  z  Wykonawcą  poprzez
nadanie mu nowego brzmienia:

1) Wydarzenia pod nazwą “Mentors kick-off” (1 Wydarzenie w wymiarze 4 godzin), x 2
edycje,  szacowana  ilość  Uczestników  Wydarzenia:  około  15  osób  (dokładną  liczbę
Uczestników Wydarzenia Zamawiający potwierdzi za pośrednictwem korespondencji e-mail
na co najmniej  1 dzień przed Wydarzeniem).  Usługa obejmuje serwis kawowy,  w ramach
którego Wykonawca zobowiązany jest do:

a) dostawy kawy – co najmniej 0,5 l na osobę – w urządzeniu utrzymującym ciepło przez
minimum 4 godziny. Możliwe jest również dostarczenie wody w takim urządzeniu oraz kawy
(rozpuszczalna, sypana) dostosowanej ilościowo do wody,

b) dostawy herbaty – co najmniej 0,5 l na osobę – w urządzeniu utrzymującym ciepło
przez minimum 4 godziny. Możliwe jest również dostarczenie wody 

w  takim  urządzeniu  oraz  herbaty  (czarna,  zielona,  owocowa)  w  torebkach  ekspresowych
dostosowanych ilościowo do wody,

c) dostawy dodatków do kawy i herbaty, tj. mleka (w tym na życzenie Zamawiającego
mleko  roślinne)  i  cukru  (do  wyboru  biały  i  brązowy),  plasterków  cytryny,  w  ilości
dostosowanej do kawy i herbaty,

d) dostawy  słodkich  i  słonych  przekąsek  (np.  paluszki,  ciastka)  -  różne  rodzaje,  co
najmniej 150 g na osobę – umożliwiających swobodny poczęstunek,

e) dostawy owoców – 2 sztuki (do wyboru jabłko, banan, pomarańcza, kiwi) na osobę,

f) dostawy  wody  (gazowanej  oraz  niegazowanej)  o  pojemności  0,5  l  na  osobę
podawanej w dzbankach, butelkach lub dystrybutorze wraz z dodatkiem – plasterkami cytryny,

g) zapewnienia serwetek papierowych, mieszadełek, zastawy styropianowej, papierowej
lub innej w ilości pozwalającej na swobodny poczęstunek Uczestników Wydarzenia

W związku ze zmianą postanowień Zapytania ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019
r. Zamawiający ogłasza ujednolicony tekst zmienionych dokumentów, stanowiących Załączniki do
niniejszego ogłoszenia o zmianie treści Zapytania ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia
2019 r.  tj.:
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1. (ZM) Zapytania ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.

2. (ZM) Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy,

3. (ZM) Załącznika nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą.
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