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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE 

Biuro Informacji o Funduszach Europejskich                                       Rzeszów, 2018-10- 

BI-I.041.30.2018./B/DB 

 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 
   
 
 
I. Zamawiający: Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie.  
 
II. Nazwa zadania: Zapewnienie cateringu dla maksymalnie 60 uczestników na spotkania 

informacyjno-promocyjne w trzech miastach województwa podkarpackiego (Mielcu, 
Rzeszowie i Stalowej Woli). 

 
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do: 

1) Przygotowania stołów – obrusów, dekoracji, posprzątania po kolejnych 

przerwach oraz po zakończeniu całego wydarzenia (w zakresie dotyczącym 

cateringu); 

2) Zapewnienia własnych naczyń (termosów/podgrzewaczy, filiżanek, spodeczków,  

szklanek, łyżeczek, cukiernic, talerzy itp.) zgodnie z wymaganiami menu. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia naczyń plastikowych; 

3) Dowozu cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji szkoleń wskazane 

przez Zamawiającego; 

4) Świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyci u produktów spełniających 

normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi w tym zakresie. 

5) Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i 

przygotowywania artykułów spożywczych ( m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z późn. zm.). 

 

6) Oferta powinna składać się z następującego menu:  

a) Zapewnienie zimnej płyty dla uczestników / uczestniczek projektu składającej 

się z min. 10 sztuk kanapek (tartinek) dekoracyjnych na osobę, w tym, część 

wegetariańskich 

b) Zapewnienie serwisu kawowego w systemie ciągłym dla uczestników/ 

uczestniczek spotkań (kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna,– bez 

ograniczeń). 

c) Zapewnienie wody mineralnej gazowanej i niegazowanej – minimum po 1 

butelce gazowanej i niegazowanej na uczestnika (60 gazowanej i 60 

niegazowanej, razem 120 butelek),  

d) Zapewnienie ciastek - różne rodzaje min po 150 g/na osobę i owoców – min 

po 2 sztuki/na osobę minimum 4 rodzaje. 

 



 

BI-I.041.30.2018./B/DB        Strona 2 z 4 

7) Do oferty należy załączyć przykładowe, proponowane menu  

8) W ciągu dnia w spotkaniu będzie uczestniczyło ok. 20 osób (3 spotkania po około 

20 osób razem około 60 osób).  

9) Czas dostawy, miejsce oraz przewidywana liczba uczestników zostanie uzgodniona 

przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.  

IV. Termin realizacji zamówienia: od 12 – do 16 listopad 2018 r. Wymagany/Pożądany 
 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych 
 
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i 
kryterium/iami: 
 

Lp. Kryterium Waga kryterium (%) 

1. Cena 100 

 
Punkty w kryterium ,,cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  
Wykonawca za kryterium cena może uzyskać maksymalnie 100 punktów: 
 

Liczba przyznanych punktów = 
najniższa zaoferowana cena brutto 

x 100 
cena ocenianej oferty brutto 

 
 
 
 
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w niniejszym dokumencie. 
 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska 
najwyższą końcową liczbę punktów w skali od 0 do 100 pkt.  
 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
 
4. W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy wynik do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
VI. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 
1. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z opłatą 

miejscową/klimatyczną (jeśli występuje). 
 
2. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej 

będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT (sposób 

obliczenia ceny). 

 
VII. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: brak 

 
VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez 
podania przyczyn. 
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IX. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę 
budowlaną obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie/będzie 
podlegała waloryzacji (podać klauzulę/sposób waloryzacji świadczenia). 
 
 
X. Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty: 
 
1.Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:  
a) Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (według wzoru określonego przez 
Zamawiającego zał. nr 1).  
b) Przykładowe menu. 
2. Oferta powinna zostać złożona do dnia: 7.11.2018 r. do godz. 9:00 w formie elektronicznej, 
drogą pocztową na adres gpi@podkarpackie.pl, osobiście w siedzibie Zamawiającego, al. 
Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 226 w zamkniętej opisanej kopercie z opisem 
na kopercie: Usługa cateringowa na spotkania w Mielcu, Rzeszowie i Stalowej Woli. 
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie 
zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Oferta 
przesłana pocztą elektroniczną po upływie terminu składania ofert zostanie usunięta bez jej 
otwierania. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany 
lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie 
ofert. 
3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

 
XI. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 
 
1. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 7.11.2018 r. w siedzibie 
Zamawiającego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 226, o godz. 9.15,  
w dniu w którym upływa termin składania ofert. 
 
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest/są: Tomasz Miśko tel. 798 771 220, 
Dariusz Busz 17 747 64 88. 
 
XII. Informacje dotyczące zawarcia umowy (nieobligatoryjnie), realizacji zamówienia: 
 

1. 1. Za wyjątkiem zapisów  w pkt. 2 w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez 
Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi 
zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. 

2.  
3. 2. Jeżeli do wykonania zadania nie wymagana jest umowa Zamawiający w terminie  

do 5 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty wyśle zamówienie zawierające wszystkie 
elementy oferty Wykonawcy zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 
 
XI. Inne ważne informacje dotyczące zamówienia  
 
1. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia 
potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 
14 dni, licząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę 
dane do faktury:   

 
Nabywca: Województwo Podkarpackie          Odbiorca: Urząd Marszałkowski 

    al. Łukasza Cieplińskiego 4                             al. Łukasza Cieplińskiego 4 
                  35-010 Rzeszów                                                35-010 Rzeszów 

          NIP: 813-33-15-014 
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2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 
 

3. W przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ofert, o takim samym bilansie ceny i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo tylko ceny gdy jest ona 
kryterium decydującym, zamawiający jest uprawniony do wyboru najkorzystniejszej oferty 
w drodze negocjacji ustnych  z podmiotami, które złożyły te oferty. 
 

4. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, nazwa zadania: 
„Konkurs 10 lat PIFE” (na podstawie regulaminu konkursu).Projekt POPT.03.01.00-00-
0185/17 pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II. 
 
Postępowanie zostanie unieważnione jeśli zadanie nie zostanie wprowadzone do planu 
budżetu na 2018 r. 

 

5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa 
Podkarpackiego  z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67 
09,  listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt 
osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie 
Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego. 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat (może wynikać         
z instrukcji kancelaryjnej, nie krócej niż przez okres niezbędny do czasu zrealizowania 
celu oraz przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową). 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych* 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych  
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy 
9) Pani/Pana dane będą/nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 

 
                                                                                            

 
 

                                                                                                (data, podpis Zamawiającego) 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 
 


