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Zapytanie nr CN/ZP/7/2018/ZPU 

Zapytanie ofertowe z dnia 20.09.2018 dotyczące wyboru wykonawcy świadczącego usługi 

cateringowe w trakcie szkoleń realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 

oraz w ramach projektu pt. „EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE 

HORYZONTY - Praktyczna edukacja chemii w laboratorium” Działania: 3.1 Kompetencje w 

szkolnictwie wyższym współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. 

 

Informacje o Zamawiającym: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950 Lublin 

 

Informacje ogólne 

1. Postępowanie prowadzone jest  z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020” oraz zgodnie z „Instrukcją udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty 

budowlane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych tj. kwoty 30 000 euro”. 

2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej  

www. bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 

3. Zgodnie z normami zawartymi w Wytycznych, postępowanie realizowane jest w sposób 

zapewniający przejrzystość, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym 

etapie bez podawania przyczyny. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu 

Ofertowym, o czym poinformuje Wykonawców najpóźniej w terminie 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert oraz zamieści informację na stronie 

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń prowadzonych na 

terenie Lublina podczas realizacji projektów: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie” oraz „EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE 

HORYZONTY - Praktyczna edukacja chemii w laboratorium”. 

CPV: 55321000-6 –usługi przygotowania posiłków ,  

CPV: 55320000-9  - usługi podawania posiłków,  

CPV: 55520000-1 - usługi dostarczania posiłków 

 

Zadaniem Wykonawcy jest: 

zapewnienie cateringu oraz obsługi cateringowej podczas szkoleń realizowanych w okresie od 

października 2018 r. do grudnia 2018 w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego.  

 

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) Przygotowania cateringu (przerwa kawowa oraz obiad) dla maksymalnie 570 uczestników na 

szkolenia i warsztaty zgodnie z opisem w punkcie 11 - Szczegółowy opis usługi w ramach 

Części 1 oraz w punkcie 12 - Szczegółowy opis usługi w ramach Części 2,  

CZĘŚĆ 1 

Szkolenie Ilość grup 

(A) 

Liczba 

uczestników 

(B) 

Liczba dni 

warsztatu 

(C) 

Osobo/dzień 

(A*B*C) 

metodyka 6 10 1 60 

warsztaty interpersonalne 1 12 2 24 

efektywna współpraca 1 12 2 24 

przygotowanie biznesplanu 1 12 1 12 

aktywni na rynku pracy 1 1 12 1 12 

aktywni na rynku pracy 2 1 12 1 12 

aktywni na rynku pracy 3 1 12 1 12 

budowanie wizerunku 1 12 1 12 

kreatywne metody w edukacji 1 12 4 48 

dobór metody statystycznej 1 12 4 48 

wykorzystanie multimediów 1 12 3 36 

szkolenie decentralizacja 1 30 1 30 
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ŁĄCZNIE 330 

CZĘŚĆ 2 

Szkolenie Ilość grup 

 

(A) 

Liczba 

uczestników 

(B) 

Liczba dni 

warsztatu 

(C) 

Osobo/dzień 

(A*B*C) 

Warsztat dla dzieci 1 12 10 1 120 

Warsztat dla dzieci 2 12 10 1 120 

ŁĄCZNIE                                                                                      240 

 

b) Dowozu bufetów i poczęstunku oraz przygotowania stołów i zastawy minimum 30 minut 

przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatu w dni wskazane przez Zamawiającego do miejsca, 

sali i w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. 

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania kilku szkoleń z Części 1 i Części 

2 jednocześnie, w ciągu jednego dnia, w różnych miejscach i salach. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania mniejszej niż zaplanowana liczby 

osobodni szkoleniowych. Podane w opisie ilości uczestników są ilościami maksymalnymi 

i nie stanowią zobowiązania do ich zrealizowania. W związku z tym wynagrodzenie za 

świadczone usługi będzie odpowiadało ilości faktycznie  dostarczonych do 

Zamawiającego posiłków. 

e) Świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy 

jakości produktów spożywczych. 

f) w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług cateringowych 

wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, 

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. nr 171 poz. 1125 ze zm.).  

g) Przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

h) Zapewnienia warników z gorącą wodą. 

i) Świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem 

sztućców platerowych, serwetek papierowych lub materiałowych, obrusów materiałowych, 

szklanych dzbanów na soki i wodę. 

j) Estetycznego podawania posiłków. 
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k) Dostarczenia posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Lublina w dniu i 

godzinie wyznaczonych przez Zamawiającego, 

l) Zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min. po zakończeniu 

spotkania, 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydawania posiłków z półproduktów. Posiłki powinny 

być przygotowywane z surowców świeżych i wysokiej jakości z zachowaniem reżimów 

dietetycznych i sanitarnych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania oceny oferowanych posiłków, pod kątem 

sprawdzenia ich gramatur, zalecanych norm żywieniowych i jakości wykorzystywanych 

surowców. 

3. Szczegółowy jadłospis powinien być każdorazowo ustalany z koordynatorem projektu lub z inną 

osobą wyznaczoną przez Zamawiającego najpóźniej na dwa dni przed realizacją usługi. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do usuwania po każdym posiłku brudnych 

naczyń i resztek pokarmowych. Do wykonawcy będzie należało również mycie i wyparzanie 

naczyń. 

5. Organizacja usługi gastronomicznej, w tym procesu przygotowania, transportu, wydawania 

posiłków oraz mycia, dezynfekcji, utrzymania czystości pomieszczeń musi być zgodna z 

obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami sanitarno-epidemiologicznymi.  

6. Wykonawca winien przestrzegać procedur higienicznych dotyczących higieny rąk, środków 

transportu, urządzeń i sprzętu oraz stosowania preparatów myjących i dezynfekujących 

dopuszczonych w kontakcie z żywnością. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia estetycznej odzieży dla pracowników 

wykonujących usługę na rzecz Zamawiającego. 

8. Pracownicy Wykonawcy zajmujący się produkcją, dowozem, wydawaniem posiłków zobowiązani 

są do zachowania schludnego wyglądu oraz posiadania aktualnych książeczek zdrowia do celów 

sanitarno-epidemiologicznych.  

9. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonej działalności. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie stwierdzone nieprawidłowości świadczonych 

usług ujawnione poprzez organy kontrolne oraz służby Zamawiającego. 

11. Szczegółowy opis usługi w ramach Części 1 - USŁUGI CATERINGOWE PODCZAS 

SZKOLEŃ:  

a) Termin usługi: termin i harmonogram godzinowy usługi w ramach danego szkolenia zostanie 

każdorazowo podany Wykonawcy najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem 
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szkolenia, przy czym szkolenia mogą odbywać się zarówno w dni robocze jak i w weekendy. 

Przygotowanie bufetu nastąpi przed rozpoczęciem szkolenia. 

b) Miejsce usługi:  

-bufet w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Lublina 

c) Liczba uczestników: zakłada się, że w okresie od 1 października 2018 do 31 grudnia 2018 w 

części 1 zostanie wydanych maksymalnie 25 bufetów kawowych (1 bufet = 1 dzień 

szkoleniowy) dla maksymalnie 330 uczestników. Bufety będą realizowane w trakcie szkoleń: 

o 1 – dniowych  

o 3 – dniowych  

o 4 – dniowych  

Każdorazowo w szkoleniu weźmie udział do: 10, 12 lub 30 osób. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zorganizowania np. dwóch lub więcej szkoleń w tym samym dniu. 

Uwagi: prezentowany w poniższej tabeli zakres usługi/ gramatura dotyczy pojedynczego dnia 

szkolenia (bufetu kawowego) dla jednej osoby.  

Bufet kawowy Zakres usługi Gramatura/ sztuka na 

osobę 

Przekąski słodkie i słone   

Przekąski słodkie Ciastka min 4 rodzaje: np. wafelki, kruche, 

z czekoladą (typu delicje) 

60 gram 

Przekąski słone Mieszanka koktajlowa krakersów, 

paluszków, precli oraz orzeszków 

50 gram  

Napoje gorące   

Kawa Rozpuszczalna typu Jacobs Cronat Gold lub 

inna równoważna gatunkowo i jakościowo 

(w saszetkach, niedopuszczalne kawy typu 

2w1, 3w1) 

2 saszetki 

Herbata (w saszetkach) Minimum dwa różne rodzaje (torebki 

pojedynczo pakowane ze sznureczkiem) 

2 saszetki 

Mleko Mleko do kawy typu UHT 2%, 3,2% lub 

inne równoważne 

Min. 40 ml 

Cukier Saszetki po 5 gr lub w kostkach 2 sztuki lub 10 gramów 
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Cytryna W plasterkach 1 plasterek 

Napoje zimne   

Sok owocowy  100% Minimum 3 różne smaki (pomarańczowy, 

jabłkowy, czarna porzeczka itp.) w 

opakowaniach po 1 litr 

0,25 l 

Woda mineralna 

gazowana/niegazowana 

Podawana w dzbankach z cytryną i miętą  0,5 l 

Owoce   

winogrona Owoce mogą być zmienione (w zależności 

od pory roku na np. jabłka, kiwi itp.) po 

otrzymaniu zgody Zamawiającego 

50 gram 

mandarynki  50 gram 

banany 50 gram 

Obiad OBIAD MOŻE ZOSTAC PODANY W POSTACI „SZWEDZKIEGO 

STOŁU” 

Zupa Uzgadniana każdorazowo z Zamawiającym 

np. rosół, ogórkowa, pomidorowa itp 

300 ml 

Drugie danie Uzgadniane każdorazowo z 

Zamawiającym. Dla osób będących na 

dietach z uwzględnieniem ich preferencji 

(zostaną podane Wykonawcy na 3 dni 

przed datą szkolenia) 

- danie główne mięsne min. 

200 g  

- dodatki warzywne do dań 

głównych: warzywa 

gotowane, surówki – 

min.150 g na osobę 

- dodatki skrobiowe do dań 

głównych: ziemniaki 

gotowane/pieczone, ryż, 

makaron, kasza min. 200 g  

 

 

12. Szczegółowy opis usługi w ramach Części 2 - USŁUGI CATERINGOWE PODCZAS 

WARSZTATÓW:  

d) Termin usługi: termin i harmonogram godzinowy usługi w ramach danego warsztatu zostanie 

każdorazowo podany Wykonawcy najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem 

warsztatu, przy czym warsztaty mogą odbywać się zarówno w dni robocze jak i w weekendy. 

Przygotowanie bufetu nastąpi przed rozpoczęciem szkolenia. 
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e) Miejsce usługi:  

-bufet w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Lublina 

f) Liczba uczestników: zakłada się, że w okresie od 1 października 2018 do 31 grudnia 2018 w 

części 2 zostanie wydanych maksymalnie 24 bufety ( 1 bufet = 1 dzień szkoleniowy) dla 

maksymalnie 240 uczestników. Bufety będą realizowane w trakcie warsztatów: 

o 1 – dniowych  

Każdorazowo w warsztacie weźmie udział do 10 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zorganizowania np. dwóch lub więcej warsztatów w tym samym dniu. 

Uwagi: prezentowany w poniższej tabeli zakres usługi/ gramatura dotyczy pojedynczego dnia 

warsztatu (bufetu) dla jednej osoby. W warsztatach będą brały udział wyłącznie dzieci zatem bufet 

oraz obiad powinny być odpowiednie dla młodych osób. 

 

Bufet kawowy Zakres usługi Gramatura/ sztuka na 

osobę 

Przekąski słodkie i słone   

Przekąski słodkie Ciastka min 3 rodzaje (np. wafelki, 

delicje, ciasteczka maślane) 

50 gram 

Przekąski słone Mieszanka koktajlowa krakersów, 

paluszków, precli oraz orzeszków 

50 gram  

kanapki bankietowe mix  MIX: Pieczywo, wędliny, sery, pasty,  

sałata, pomidor, ogórek  świeży, ogórek 

kiszony, papryka, rzodkiewka 

3 szt. 

Napoje gorące   

Herbata (w saszetkach) Minimum trzy różne rodzaje, w tym jedna 

owocowa (torebki pojedynczo pakowane 

ze sznureczkiem) 

2 saszetki 

Cukier Saszetki po 5 gr lub w kostkach 2 sztuki lub 10 gramów 

Cytryna W plasterkach 1 plasterek 

Napoje zimne   

Sok owocowy  100% Minimum 3 różne smaki (pomarańczowy, 

jabłkowy, czarna porzeczka itp.) w 

opakowaniach po 1 litr-podawane w 

0,25 l 
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dzbankach 

Woda mineralna 

niegazowana 

Podawana w dzbankach z cytryną  0,5 l 

Owoce   

winogrona Owoce mogą być zmienione (w 

zależności od pory roku na np. jabłka, 

kiwi itp.) po otrzymaniu zgody 

Zamawiającego 

60 gram 

mandarynki  60 gram 

banany 60 gram 

Obiad OBIAD MOŻE ZOSTAC PODANY W POSTACI „SZWEDZKIEGO 

STOŁU” 

Zupa Uzgadniana każdorazowo z 

Zamawiającym np. rosół, ogórkowa, 

pomidorowa itp 

300 ml 

Drugie danie Uzgadniane każdorazowo z 

Zamawiającym. Dla osób będących na 

dietach z uwzględnieniem ich preferencji 

(zostaną podane Wykonawcy na 3 dni 

przed datą szkolenia) 

- danie główne mięsne min. 

150 g  

- dodatki warzywne do dań 

głównych: warzywa 

gotowane, surówki – min. 

120 g na osobę 

- dodatki skrobiowe do dań 

głównych: ziemniaki 

gotowane/pieczone, ryż, 

makaron, kasza min. 200 g  

Napój zimny Kompot 200 ml 

 

 

II: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: 

 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

c) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
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d) dysponowania odpowiednim doświadczeniem w zakresie realizacji tego typu usług. 

 

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem 

wykonawcy z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona. 

 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków: 

 

a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do 

wykonania określonej działalności lub czynności (punkt 1a), jeżeli złoży oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

b) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (punkt 1b), jeżeli 

złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

c) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i 

finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia do wykonania zamówienia (punkt 1c), 

jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

d) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim 

doświadczeniem zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży informację o wykonaniu min. 3 

podobnych usług cateringowych w ramach szkoleń i konferencji (lub podobnych wydarzeń) w 

okresie ostatnich 2 lat od dnia złożenia oferty, popartych referencjami potwierdzającymi 

prawidłowe wykonanie usługi. Za podobną usługę uznaje się zorganizowanie cateringu dla 

minimum 12 osób na szkoleniu lub konferencji (lub podobnym wydarzeniu). Z referencji 

powinno jasno wynikać dla ilu osób był catering oraz na jakie wydarzenie. 

 

Oświadczenia oraz wykaz wykonanych usług znajdują się w formularzu ofertowym. 

 

UWAGA:  do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osób 

podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych 

dokumentów rejestrowych; 

 

III. Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach procentowych przypisanych do kryteriów 

oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: 

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów: 

 

1. Cena oferty brutto- waga 80% 

2. Doświadczenie wykonawcy- waga 20% 
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Ad. 1 Ceny ofert brutto (waga 80%) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem: 

                       Cn 

C=---------------------------------- x 80 

                        Co 

Gdzie: 

C- oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto”  (z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

Cn- oznacza cenę brutto najtańszej oferty 

Co- oznacza cenę brutto ocenianej oferty 

 

Ad. 2:  Doświadczenie Wykonawcy (waga 20%) będzie obliczane zgodnie z następującym wzorem: 

 

                                 Do 

D=------------------------------------------x20 

                               D max 

 

Gdzie: 

D- oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie wykonawcy” (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

Do- oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą 

D max- oznacza najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie wykonawcy” 

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „doświadczenie wykonawcy” w następujący 

sposób: 

-rzetelne wykonanie  3 podobnych usług w okresie ostatnich 2 lat (poświadczonych odpowiednimi 

dokumentami (np. referencje)- 3 punkty 

-rzetelne wykonanie  5 podobnych usług w okresie ostatnich 2 lat (poświadczonych odpowiednimi 

dokumentami (np. referencje)- 6 punktów 

- rzetelne wykonanie  7 podobnych usług w okresie ostatnich 2 lat (poświadczonych odpowiednimi 

dokumentami (np. referencje)- 9 punktów 

-rzetelne wykonanie  9 i więcej podobnych usług w okresie ostatnich 2 lat (poświadczonych 

odpowiednimi dokumentami (np. referencje)- 11 punktów. 

 

 

Oferta najkorzystniejsza jest oferta z największa ilością punktów z uwzględnieniem wag każdego 

kryterium i wyliczona wg wzoru: 

O= C + D 
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IV. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

1 Każdy z wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania Ofertowego wraz z dokumentami lub oświadczeniami, o których mowa w Rozdział II. 

Wykonawca ofertę przedstawia w formie ceny jednostkowej za jednodniową obsługę cateringową dla 

jednej osoby.  

2 Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. 

3 Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Oferta złożona po 

terminie zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego. 

4 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na wzorach formularzy zawartych w 

niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

5 Wraz z ofertą na formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

b) oświadczenie o braku powiązań pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym; 

c) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w  art. 13 lub art. 14 RODO 

d)  zestawienie usług cateringowych realizowanych w ramach szkoleń i konferencji w okresie 2 

lat od złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie usług należycie; 

e) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie 

wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 

6. Wykonawca wypełnia pozycje cenowe w formularzu oferty, podając odpowiednio ceny netto i 

brutto. 

7. W cenie oferty Wykonawca uwzględnia wszelkie cła, podatki i inne należności.  

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym 

lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę 

umocowaną lub uprawnioną. 

10. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez 

osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny. 

 

V. Kontakt Wykonawców z Zamawiającym oraz tryb zadawania pytań do zapytania 

ofertowego: 

 

1 Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:  

Eliza Samborska e-mail: eliza.samborska@up.lublin.pl 

2 Wykonawcy są uprawnieni do składania zapytań do treści Zapytania ofertowego. Pytania należy 

składać w formie pisemnej przez e-mail na adres: eliza.samborska@up.lublin.pl 
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3 Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi w najszybszym możliwym czasie. Udzielenia odpowiedzi 

Zamawiający dokona poprzez odpowiedź w formie e-maila oraz poprzez publikację treści odpowiedzi 

na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

4 Zamawiających zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian w ofertach. W przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający zamieści 

informację w tym przedmiocie na stronie internetowej oraz przekaże ją Wykonawcom, do których 

wysłano zapytanie ofertowe. 

 

VI. Opis sposobu składania ofert, termin i miejsce składania ofert: 

 

Oferty należy składać na adres Zamawiającego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. 

Akademicka 13, 20-958 Lublin pokój 463, lub w formie elektronicznej (podpisane skany) na adres: 

eliza.samborska@up.lublin.pl  

 

Oferta w wersji drukowanej powinna być złożona w zamkniętej. Na kopercie proszę umieścić nazwę 

Wykonawcy oraz dopisek „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych dla Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie”.  

 

Oferta złożona w wersji elektronicznej via e-mail powinna w tytule e-maila zawierać zapis „Zapytanie 

ofertowe na świadczenie usług cateringowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”. 

 

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek- piątek od 7:00 do 15:00. 

 

Termin złożenia ofert upływa: 28.09.2018 o godz. 12:00. 

 

VII. Otwarcie ofert. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty: 

1 Otwarcie ofert i ich ocena ma charakter jawny. 

2 Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z treścią 

Zapytania ofertowego. 

3 Oferta zostanie odrzucona jeśli: 

a) została złożona przez osobę nieuprawnioną; 

b) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego lub jest niezgodna z innymi 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

c) została złożona po terminie; 

d) brakuje oświadczeń wymienionych w Rozdziale II 

e) brakuje wykazu wykonanych usług lub do wykazu nie dołączono potwierdzenia rzetelnego 

wykonania usług 

mailto:eliza.samborska@up.lublin.pl
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4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oczywistych pomyłek pisarskich lub 

rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie 1 dnia od zawiadomienia, 

Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek. Oferta jego w takim przypadku podlega 

odrzuceniu. 

5. Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego spisanym w formie papierowej i podpisanym przez wszystkich członków komisji. 

6. Protokół zostanie wysłany do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz 

zostanie opublikowany na stronie www.up.lublin.pl. 

 

VIII. Informacje dotyczące zawierania umowy. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w 

sprawie zamówienia publicznego. 

 

IX. Informacja na temat zakazu powiązań Wykonawcy z Zamawiającym. 

Wykonawca starający się o uzyskanie zamówienia w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług 

cateringowych dla Uniwersytetu Przyrodniczeg w Lublinie oświadczy, że nie podlega wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia ze względu na powiązania osobowe lub kapitałowe z 

Zamawiającym, przez które rozumie się: wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy, w szczególności: 

1. Nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. Nie posiada co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3. Nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. Nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Na potwierdzenie braku powiązań Wykonawca podpisze i dołączy do składanej oferty oświadczenie, 

którego wzór jest załączony do formularza ofertowego. Brak oświadczenia skutkuje Wykluczeniem 

Wykonawcy oraz odrzuceniem jego oferty. 

 

 

X. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
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informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. 

Akademicka 13, 20-950 Lublin; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest pani 

Agnieszka Gołębiowska, e-mail agnieszka.golebiowska@up.lublin.pl, tel. 81 445-68-68, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie „świadczenie usług 

cateringowych podczas szkoleń prowadzonych na terenie Lublina podczas realizacji projektów: 

„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” oraz 

„EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY - Praktyczna edukacja 

chemii w laboratorium”; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”, a także w 

oparciu o „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu tj. do 30.07.2022 

roku oraz pięć lat po zakończeniu realizacji projektu; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 

istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz Ofertowy 

2. Wzór umowy 

 

....................................................................................... 

 


