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 ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na świadczenia dla Beneficjenta Miasto Poznań/Realizator Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w 

Poznaniu, usługi cateringowej podczas realizacji przez uczniów/uczennice Zespołu Szkół 

Budownictwa nr 1 w Poznaniu stażu zawodowego u pracodawcy.  

 

 ZAMAWIAJĄCY: 

 Beneficjent Miasto Poznań/Relizator Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu ul. Ryba 17,  
61-883 Poznań 
 
Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. 
 

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Realizatora - /Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w 
Poznaniu usługi cateringowej podczas realizacji przez uczniów/uczennice stażu zawodowego u 
pracodawcy. 

Przez świadczenie usługi cateringowej Zamawiający rozumie usługę przygotowywania, 
dostarczania i podawania posiłków. 
 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:  

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:  

1. Przygotowania, dowozu i podania w okresie od 2019-06-24 do 2020-12-31 560 posiłków w 

miejscu realizacji stażu zawodowego przez uczniów/uczennic Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w 

Poznaniu 

2. Świadczenie usługi cateringowej, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości 

produktów spożywczych.  

3. Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów 

spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.). ,  

4. Zamawiający dopuszcza naczynia i sztućce, jednorazowe do realizacji całej usługi cateringowej,  

5. Zamawiający nie dopuszcza opakowań plastikowych do realizacji całej usługi cateringowej, 

6. W przypadku zamówienia mniejszego zakresu usługi, niż maksymalny zakres zobowiązania, 

Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za 

ilość stanowiącą różnicę między maksymalnym zakresem umowy, a ilością zleconą przez 

Zamawiającego i rzeczywiście zrealizowaną przez Wykonawcę. 

Realizator przeprowadzi rozmowy z Wykonawcą w celu doprecyzowania proponowanego 

zakresu realizacji usługi cateringowej. 
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III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący 

warunek – odpowiednie doświadczenie zawodowe.. 
Zamawiający uzna spełnienie w/w. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał co najmniej: pięć usług cateringowych na kwotę nie mniejszą niż 8.000,00 zł brutto 
każda, 
W celu spełnienia warunku do oferty należy załączyć wykaz wykonanych usług wraz z dowodami, że 
wskazane usługi zostały wykonane należycie. 
Dowodami, o których mowa powyżej są:  
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 
- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej, 
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert.  
Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących wszelkich 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń. 

 
 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT: 
 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, według zasady: 1% = 1 punkt..  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.  
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

LP Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium (%) 

Liczba punktów 

(max). 

1. Cena – P1 60% 60 

2. 
Doświadczenie zawodowe i zaplecze 

techniczne Wykonawcy - P2  
40% 

 40 

 

 
1. Punkty za kryterium „Cena” - P1 zostaną obliczone według następującego wzoru: 

 

𝑃1 =
𝐶𝑛
𝐶𝑏

× 50 

Gdzie:    
 P1 – punkty za kryterium cenowe 

Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert 
 Cb – cena brutto badanej oferty. 
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2. Punkty za kryterium „Doświadczenie” – P2 

  Liczba punktów – max. 40. 

Punkty  zostaną przyznane według następujących zasad:  

Doświadczenie MAX 40 pkt 

od 5 do 10 10 pkt 

od 11 do 20 20 pkt 

od 21 do 30 30 pkt 

Od 31 i powyżej 40 pkt 

 

Łączna ocena punktowa liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Ilość punktów zostanie obliczona według następującego wzoru: 

Ilość punktów = P1 + P2  

 
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie: 2019-06-24 - 2020-12-31  

 

VI. KONTAKT I INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY: 

 
Oferty należy przesyłać w formie pisemnej na adres: /Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, 

61-883 Poznań, ul. Rybaki 17, lub w formie elektronicznej na adres:  r.hardzinski@zsb1.poznan.pl 

w terminie do dnia 2019-06-19. 

Do kontaktów upoważniony jest Rafał Hardziński, tel. 531 755 397. 

 

 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
Formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
Wykaz wykonanych usług caterimgowych  – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego, 
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VII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

 

W związku ze składanymi ofertami informujemy, że:  

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 z 

siedzibą w 61-833 Poznań ul. Rybaki 17. 

1. Dane osobowe oferentów są przetwarzane w celach wyboru najkorzystniejszej oferty, 

zawarcia i rozliczenia umowy oraz archiwizacji.  

2. Dane osobowe oferentów przetwarzamy w związku z zawarciem oraz wykonaniem 

umowy, której oferent jest stroną oraz w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego 

ciążącym na Administratorze, w tym rozliczenia finansowo-podatkowego zawieranej 

umowy. 

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – kontakt : iod@zsb1.poznan.pl. 

4. Dane osobowe oferentów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczone od roku 

następnego, w którym złożono ofertę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub podjęcia działań 

niezbędnych przed jej zawarciem. 

6. Oferentom przysługuje: 

- prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy dane są przetwarzane w związku 

wykonaniem umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

- prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania. 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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