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ZAPYTANIE CENOWE 
Nr 2/RR-MZP/CDV/2019 

z dnia 05.02.2019 r. 
 

 

Collegium Da Vinci wraz z Fundacją Animatornia jako partnerem w realizacji projektu pt. „Zawody 
przyszłości - rozwój kompetencji młodzieży w kontekście przemian współczesnego świata” o numerze 
POWR.03.01.00-00-T218/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 
i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, ma przyjemność zaprosić Państwa do złożenia WYCENY na realizację przedmiotu 
niniejszego zapytania. 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Collegium Da Vinci,  
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,  
61-719 Poznań 
NIP: 7831121773 

 
2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników warsztatów zaplanowanych w 
ramach projektu. Warsztaty dedykowane są dla młodzieży szkół średnich w wieku 16-19 lat. 

 
Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia): 

 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 
 

Tryb zamówienia: rozeznanie rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 r. oraz Regulaminem Zamawiającego. 

 
3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

Usługa cateringowa świadczona na terenie siedziby Zamawiającego w trakcie odbywających się 
warsztatów dla młodzieży przewidzianych w okresie luty 2019 r. – czerwiec 2020 r. Średnia liczba 
uczestników przypadająca na jeden dzień szkolenia to co najmniej 15 osób (nie przekracza 20 osób). 
Usługa świadczona w godzinach: 10.00 – 14.00. 
 
Liczba uczestników szkoleń ogółem: 540 osób. Ilość posiłków ogółem: 1080 sztuk. 

 

W ramach jednorazowej usługi cateringowej Zamawiający przewiduje ciągły serwis kawowy:  
- gorącą kawę (co najmniej 250 ml na osobę),  
- herbatę w torebkach, minimum dwa rodzaje (dwie torebki na osobę), 
- gorącą wodę do herbaty (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania), 
- wybór ciastek deserowych, co najmniej 2 rodzaje (co najmniej 100 g na osobę), 
- wybór kanapek, co najmniej 2 rodzaje (co najmniej 100 g na osobę), 
- wodę mineralną niegazowaną i gazowaną – do wyboru, w butelkach 0,5 l (jedna butelka na osobę), 
- dodatki do napojów ciepłych – cukier w saszetkach (biały i brązowy), cytryna w plasterkach, mleko 
zwierzęce i roślinne (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania). 
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Serwis kawowy powinien zostać wyposażony w niezbędne do obsługi gastronomicznej obrusy 
materiałowe i serwetki papierowe, zastawę ceramiczną, szklaną (do ciepłych i zimnych napojów) w 
ilościach pozwalających na swobodny poczęstunek. 

 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę w dni szkoleń oraz własną zastawę (stoły, serwetki, 
termosy, kosze na śmieci itp.). 
 
Liczba uczestników spotkań będzie podawana każdorazowo w zapotrzebowaniu na usługi 
cateringowe, jednocześnie wartość usługi za każde spotkanie będzie iloczynem liczby uczestników 
danego spotkania (określonej w zapotrzebowaniu na usługi cateringowe) i ceny jednostkowej za daną 
usługę (zgodnie z cennikiem zawartym w ofercie Wykonawcy). 
 
Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się: 
- przygotowywać, dowozić i podawać przygotowane posiłki w terminie i w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego w zamówieniu; 
- dostarczać posiłki nie wcześniej niż na 30 minut przed rozpoczęciem spotkania, najpóźniej na 30 minut 
przed zaplanowaną godziną ich serwowania; 
- estetycznie podawać posiłki; 
- zapewnić liczbę pracowników zapewniającą sprawną obsługę danego wydarzenia; 
- zapewnić we własnym zakresie niezbędne do wykonania usługi wyposażanie, w tym w szczególności: 
urządzenia grzewcze, termosy, podgrzewacze wody, obrusy tekstylne, naczynia szklane  
i ceramiczne/porcelanowe, metalowe sztućce oraz papierowe serwetki, w ilości uwzględniającej 
potrzeby przewidywanej liczby uczestników szkolenia – niedopuszczalne jest stosowanie naczyń i 
sztućców jednorazowego użytku; 
- świadczyć usługę wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów 
spożywczych; 
- przygotowywać posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.); 
- przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP i p.poż. oraz wewnętrznych przepisów 
obowiązujących na terenie świadczenia usługi. 

 
4. Termin związania ofertą 

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania 
ofert.  

 
5. Warunki udziału w postępowaniu  

Co najmniej 2-letnie doświadczenie w branży gastronomicznej. 
 
6. Ogólne postanowienia 

1) Zamawiający może zmienić warunki niniejszego zapytania w całości lub w części. O zmianach 
poinformuje na stronie internetowej Zamawiającego www.cdv.pl. 

2) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 

3) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych zgodnie z 6.5 pkt 8, h 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków…” z 19 lipca 2017 roku. 

 
 

http://www.cdv.pl/
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7. Informacja o wykluczeniu 

1) Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym.  

2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
8. Termin i miejsce składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 10 lutego 2019 r. do godziny 23:59 w następujących formach 
a) elektronicznie, jako skan podpisanej oferty, na adres e-mail: sylwia.polcyn@cdv.pl 
b) pocztą na adres siedziby Collegium da Vinci, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10,  

61-719 Poznań, z dopiskiem „2/RR-MZP/CDV/2019” 
c) osobiście w siedzibie Collegium da Vinci, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, rektorat, 

piętro 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego. 
 
9. Termin realizacji umowy 

Zadanie zostanie zrealizowane od 12 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. 

 
10. Opis kryteriów wyboru i sposobu oceny ofert 

1) Kryterium wyboru – 100% cena. 
a) cena to całkowita cena brutto za posiłek na osobę,  
b) ocena kryterium zgodnie ze wzorem: cena oferty najkorzystniejszej/ cena oferowana x 100. 
c) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów. 

2) Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

3) Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na 
realizację przedmiotu zamówienia. 

 
11. Oferta powinna zawierać co najmniej 

1) Ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym będącym załącznikiem Zapytania cenowego. 

 

 

Załączniki 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

sylwia.polcyn@cdv.pl%20

