Łódź, dn. 30.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH
NA POTRZEBY WYDARZEŃ STARTUP SPARK
Zamawiający:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
90-349 Łódź
NIP: 725-14-86-825
Osoba do kontaktu:
Magda Kubicka
Specjalista ds. Partnerstwa i Komunikacji
tel. (+48) 42 275 50 58
MAGDA.KUBICKA@SSE.LODZ.PL

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dostawcy na świadczenie usług cateringowych podczas wydarzeń
organizowanych w ramach projektu Startup Spark przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Projekt
dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/ działanie 2.4.1 PO (konkurs ScaleUP
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który ma na celu pomóc młodym firmom innowacyjnym typu startup
w nawiązaniu współpracy z dużymi przedsiębiorstwami).
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby projektu Startup Spark
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przerwa kawowa ciągła
• kawa, herbata, napoje zimne, woda
• susz konferencyjny (ciastka, ciasto)
Propozycja menu oraz wycena dla danej liczby osób.
Poczęstunek konferencyjny
• kawa, herbata, napoje zimne, woda
• tartinki i/lub kanapki
• koreczki
• owoce i/lub ciasta
Propozycja menu oraz wycena dla danej liczby osób.
Lunch
• kawa, herbata, napoje zimne, woda
• zupa
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• dwa/trzy dania do wyboru
• dodatki
• dwa desery do wyboru
Propozycja menu oraz wycena dla danej liczby osób.
Usługi dodatkowe:
• zastawa
• obsługa kelnerska
• stoły koktajlowe
Wymogi:
• zastawa (ceramiczna lub porcelanowa, z użyciem sztućców platerowanych, serwetek papierowych
i materiałowych, obrusów)
W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
• zapewnienia obsługi przez wykwalifikowany i uprawniony do tego typu świadczeń personel
• przygotowania, dowozu i podawania posiłków w miejsca wskazane przez Zamawiającego, w którym będzie
odbywało się wydarzenie
• przygotowania stołów koktajlowych w sposób uzgodniony z Zamawiającym
• przygotowania posiłków w formie szwedzkiego stołu
• estetycznego podawania posiłków
• zapakowania – na życzenie Zamawiającego – do jednorazowych pojemników nieskonsumowanych potraw
• uporządkowania pomieszczeń po zakończeniu wydarzenia
Wszystkie dostarczane potrawy powinny być świeże i przyrządzone w dniu dostawy, ze świeżych, posiadających
aktualne terminy ważności produktów żywnościowych.
Wszystkie elementy menu powinny przygotowane i dostarczone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Z wybranym Oferentem, Zamawiający podpisze umowę ramową, na podstawie której Zamawiający zleceniem
zamawiać będzie kolejne usługi cateringowe. Pierwsza usługa cateringowa nastąpi w dniu 9 listopada 2017 r.
(w godzinach 12.00-17.00).

II. Warunki udziału w postępowaniu

Do składania ofert uprawnieni są wyłącznie Oferenci spełniający poniższe warunki:
1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami dokonującymi w imieniu Zamawiającego wyboru oferty Oferenta, polegające w
szczególności na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
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bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników
zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie są podmiotem postępowania o upadłość, ani nie są w stanie upadłości, nie otwarto w stosunku do nich
likwidacji.
6. Nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie społeczne.
7. Nie zostali jako osoba fizyczna skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.
8. Nikt inny z członków władz podmiotu nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
9. Nie została nałożona kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn
nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną.
10. Informacje pkt II ppkt 1-9 weryfikowane będą na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego.

III. Wymogi formalne

1. Oferent, który chce wziąć udział w procedurze wyboru oferty, musi przedłożyć:
a. Propozycję menu zgodną z zakresem przedstawionym w pkt. I.1 Zapytania na wzorze stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
b. Listę zawierającą min. trzy (3) należycie zrealizowane usługi cateringowe na wzorze stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z referencjami.
c. Zdjęcia z minimum trzech (3) różnych realizacji usług cateringowych przez Oferenta.
d. Ofertę cenową na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta
cenowa musi zawierać cenę netto za osobę wyrażoną w PLN.
e. Oświadczenia na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
f. Aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający dopuszczenie Oferenta w zakresie objętym
zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
g. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeśli nie wynika to bezpośrednio ze złożonych
dokumentów (jeśli dotyczy).
2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia– nie spełnia”, w oparciu
o informacje i dane zawarte w ofercie.
3. Formularze, wzór oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych muszą
być wypełnione we wszystkich miejscach oraz podpisane przez Oferenta lub osoby upoważnione do
reprezentowania Oferenta.
4. Oferty muszą być dostarczone do Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt. VII.
5. Oferty, które wpłynęły po terminie zostaną odrzucone.
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IV. Sposób dokonywania oceny ofert
1. Do oceny będą dopuszczone tylko oferty złożone przez Oferentów, którzy spełnili wymogi formalne.
2. Wybór Wykonawcy do realizacji zamówienia w ramach realizowanego projektu nastąpi w oparciu o kryteria
oceny oferty:

Lp.

Kryterium

Waga

1.

C - Cena

80%

2.

M – Propozycja menu (0-20 pkt. w zależności od pomysłowości menu)

10%

3.

P – Przygotowanie poprzednich realizacji usług cateringowych: (0-10 pkt.
w zależności od sposobu podania potraw, dekoracji stołów i estetyki ocenione na
podstawie zdjęć z realizacji wcześniejszych usług cateringowych)

10%

RAZEM

100%

3. Zamawiający dokona oceny oferty przedstawionej przez Oferenta przyznając wartość punktową obliczoną
zgodnie ze wzorem:
Lp = (Cmin/Cb)x80 + (Mb/Mmax)x10 + (Pb/Pmax)x10
gdzie:
●
●
●
●
●
●
●

Lp – liczba punktów przyznana ofercie
Cm – cena oferty minimalnej
Cb – cena oferty badanej
Mb - punkty przyznane ofercie za kryterium 2
Mmax – maksymalna ocena za kryterium 2 (tj.10 % wagi)
Pb - punkty przyznane ofercie za kryterium 3
Pmax – maksymalna ocena za kryterium 3 (tj.10 % wagi)

4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Do współpracy wybrany zostanie Oferent, którego oferta otrzyma największa liczbę punktów łącznie
w 3 kryteriach oceny ofert.
6. W przypadku, gdy kilku Oferentów otrzyma taką samą liczbę punktów – łącznie, decyduje liczba punktów za
kryterium 1, a następnie za kryterium 2.

V. Inne warunki zamówienia

1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upłynięcia terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem składania ofert zmienić treść zapytania
ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Oferentom, którym przekazano
Zapytanie ofertowe oraz umieszcza na stronie internetowej.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7.11.2017 r. w godzinach 15.00-16.00. Wyniki postępowania
umieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego www.sse.lodz.pl, Polskiej Agencji Rozwoju
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Przedsiębiorczości (https://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420) oraz przesłane drogą mailową do wszystkich
Oferentów nie później niż do dn. 7.11.2017 r. do godz. 17.00.
4. W toku badania i oceny oferty, Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień i/ lub dodatkowych referencji
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Składając ofertę, Oferent przyjmuje do wiadomości, że wycofanie oferty może stanowić podstawę do
odszkodowania z tytułu opóźnienia w realizacji projektu powstałego wskutek działania Wykonawcy.
6. Wynagrodzenie za realizację poszczególnych zamówień będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na
podstawie faktury VAT bądź rachunku wystawionego przez Wykonawcę w terminie do 14 dni z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę
w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie zgodnie
z budżetem Projektu.
8.Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Niezależnie od wyniku postępowania, Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione
za Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zamawiający ma prawo odwołać postępowanie ofertowe bez podania przyczyny.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia składać można drogą mailową na adres magda.kubicka@sse.lodz.pl
nie później niż do dn. 3.11.2017 r. do godz. 16.00.
Oferta powinna:
a.
b.
c.
d.
e.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert

być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności w języku polskim, pismem komputerowym
posiadać datę sporządzenia
zawierać wypełnione załączniki i dokumenty zgodnie z pkt. III.1
być podpisana przez osoby upoważnione do złożenia oferty
być lub złożona w zabezpieczonej kopercie i opatrzona informacją „Oferta na świadczenie usług
cateringowych na potrzeby Startup Spark” i zostać dostarczona na adres Biuro Zarządu ŁSSE S.A., ul.
ks. Biskupa. Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90- 349 Łódź lub nadesłana drogą mailową w formie skanu
podpisanych dokumentów na adres: magda.kubicka@sse.lodz.pl

VII. Sposób, miejsce i termin składania ofert

Kompletne oferty należy złożyć osobiście w biurze Zamawiającego (Biuro Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A., ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90-349 Łódź) lub drogą mailową na adres:
magda.kubicka@sse.lodz.pl w terminie do 7.11.2017 r. do godz. 15.00.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Propozycja menu
Wykaz należycie zrealizowanych usług cateringowych
Formularz cenowy
Oświadczenia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB
Pilotaż Scale UP

