Zapytanie ofertowe
na obsługę cateringową całodniowego wydarzenia organizowanego
w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w dniu 4 kwietnia 2013r.
Warszawa, 20 lutego 2013 r.

1. Informacje o Zamawiającym
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska
5/7 (zwany dalej IWP).

2. Przedmiot zapytania ofertowego
2.1 Obsługa cateringowa całodniowego wydarzenia (godz. 8.00-19.30) organizowanego
w dniu 4 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Świętojerskiej 5/7
w Warszawie, dla grupy 250 osób, w salach udostępnionych przez Zamawiającego.
2.2 Zakres usługi obejmuje:
a. Zapewnienie (dla 250 os.) całodziennego (godz. 8.00-19.30) dostępu do
kawy, herbaty, wody, soków, kruchych ciastek wraz z zastawą na sali
Małpiarnia,
b. Dodatkowo zapewnienie wody mineralnej wraz z kubkami plastikowymi
dla 90 osób w 2 innych salach wskazanych przez Organizatora,
c. Dostarczenie i rozstawienie w kilku wskazanych salach w budynku IWP 50
stolików koktajlowych oraz stołów do serwowania całodziennej przerwy
kawowej,
d. Wydanie 250 osobom (w godz. 14.05-14.35) menu lunchowego, tj. lunchboxów zawierających: drugie danie (w wersji mięsnej lub wegetariańskiej),
owoc i deser, dających możliwość konsumpcji na stojąco w dowolnym
miejscu,
e. Zaserwowanie 10 gościom VIP (w godz. 14.05-14.35) menu obiadowego,
tj. kilku opcji drugiego dania do wyboru (w wersji mięsnej i wegetariańskiej)
wraz z deserem i napojami, przygotowanego w formie bufetu szwedzkiego
wraz z pełną zastawą stołową,
f. Zaserwowanie 10 osobom podczas przerwy kawowej VIP (w godz. 16.5518.00) zimnych przekąsek, tj. kilku rodzajów przekąsek do wyboru (w wersji

mięsnej i wegetariańskiej) wraz z napojami, przygotowanych w formie bufetu
szwedzkiego wraz z pełną zastawą stołową,
g. Zapewnienie całodziennej obsługi kelnerskiej, polegającej na:
- Bieżącym uzupełnianiu wody, herbaty, kawy, soków, ciastek
i czystej zastawy,
- Wydawaniu lunch-boxów w kilku różnych miejscach (różne sale),
- Obsłudze gości podczas obiadu VIP (max. 10 osób),
- Obsłudze gości podczas przerwy kawowej VIP (max. 10 osób),
- Bieżącym sprzątaniu brudnej zastawy, opakowań z lunch-boxów itd.
h. Dostarczenie i rozstawienie 10 dużych koszy na śmieci w różnych
miejscach budynku IWP (przeznaczonych na wyrzucanie opakowań z lunchboxów),
i. Posprzątaniu pozostałości po serwowanym cateringu.
2.3

Informacja o ostatecznej liczbie uczestników wydarzenia zostanie przekazana
Wykonawcy na 2 dni przed terminem jego organizacji.

3.

Zawartość oferty
3.1 Oferta powinna mieć datę sporządzenia oraz czytelny podpis oferenta.
3.2 Oferta powinna zawierać:
a. Łączną wycenę realizacji usługi opisanej w punkcie 2. oraz wycenę menu
lunchowego, obiadowego i przerwy kawowej VIP (opisanych w punktach 2.2
d, e i f) za 1 uczestnika. Cena wykonania usługi powinna zawierać cenę
netto oraz cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku VAT,
b. Dokładny opis propozycji menu lunchowego, obiadowego i zimnych
przekąsek objętych ofertą cenową (z podaniem procentowych proporcji,
w jakich dane pozycje menu są przewidziane w stosunku do liczby
uczestników, np. 100%, tj. dana pozycja menu przewidziana dla 100%

uczestników lub 50%, tj. dana pozycja menu przewidziana dla około połowy
uczestników itd.),
c. Propozycję sposobu pakowania i dystrybucji lunch-boxów wśród uczestników
spotkania (250 os.), gwarantującą zapewnienie wszystkim ciepłego posiłku,
d. Potwierdzenie możliwości dostarczenia wystarczającej liczby stolików
koktajlowych, stołów oraz koszy na śmieci,
e. Planowaną liczbę osób do całodziennej obsługi kelnerskiej,
f. Oświadczenie Wykonawcy, iż spełnia następujące warunki:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania
zamówienia,
 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,
g. Dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca wydeleguje jedną
osobę do kontaktu, która posiadać będzie odpowiednie upoważnienia do
prowadzenia negocjacji oraz ustaleń w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia i umowy,
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„W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ….. z dnia ……”.
3.4 Oferta powinna zostać dostarczona:
a. bezpośrednio (pocztą, kurierem lub osobiście) do Instytutu Wzornictwa
Przemysłowego Sp. z o.o., na adres ul. Świętojerska 5/7, 00-236
Warszawa,
b. oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: agata_fiech@iwp.com.pl.
3.5 Termin składania ofert upływa dnia 26 lutego 2013 r. o godz. 12.00.

4.

Termin wyboru oferty
Zamawiający ogłosi wybór Zleceniobiorcy na stronie www.iwp.com.pl w dniu 28 lutego
2013 r.

5.

Ocenianie ofert
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą według następujących kryteriów oceny:

6.
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Informacje dla oferentów
6.1

Tryb składania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty nie odbywa się na
podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6.2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
b. unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn;
z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego,
c. wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych
w ofercie, do złożenia w określonym terminie stosownych oświadczeń,
wyjaśnień lub dokumentów,
d. poprawy oczywistych omyłek pisarskich.

6.3

W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się
przeprowadzenie dialogu z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

6.4

Przystępując do postępowania konkursowego, Wykonawca akceptuje warunki
opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym
terminie umowy z Zamawiającym.

6.5

Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną
o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego.

6.6

Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się drogą elektroniczną pod
adresem e-mail: agata_fiech@iwp.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu
22 860 02 60.

