Sękocin Stary, 24.09.2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZP 2018/09/24

I. Zamawiający:
Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
NIP 525-00-09-200, REGON 000115832, KRS 00000039417
II. Opis Przedmiotu Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi gastronomicznej, hotelarskiej, zapewnienie sali konferencyjnej
w trakcie szkolenia i spotkania projektowego w dniach 05-06.11.2018 r., dla 30-40 osób łącznie w ww.
terminie.
Wymagania Zamawiającego względem godzin serwowania posiłków:
1. 05.11.2018r.
o Serwis kawowy podczas spotkania – od ok. godz. 9.00/10.00
o Obiad – ok. godz. 13.00
o Kolacja – ok. godz. 18.00/19.00
2. 06.11.2018r.
 Śniadanie – ok. godz. 7.00/8.00
 Serwis kawowy podczas spotkania – od ok. godz. 8.00
 Obiad – ok. godz. 13.00
Wymagania Zamawiającego względem usługi hotelarskiej:
- zapewnienie dostępu do sali konferencyjnej wyposażonej w: stoły, krzesła, rzutnik multimedialny oraz tablicę/
flipchart do pisania;
- zapewnienie noclegu w pokojach 1-4 osobowych z dostępem do węzła sanitarnego w każdym pokoju.
Zamawiający wymaga zapewnienia osobnych pokojów dla Pań i Panów oraz małżeństw. W spotkaniu weźmie
udział: ok. 24 Panów, ok. 13 Pań oraz 1 małżeństwo.
Wymagania Zamawiającego względem serwowanych posiłków:
1. Śniadanie – w formie bufetu z uwzględnieniem produktów jarskich dla wegetarian;
2. Obiad – złożony z dwóch dań (zupa + II danie), napoje, obiad z możliwością wyboru dań jarskich
i mięsnych;
3. Kolacja – w formie bufetu, przekąski na zimno, napoje, posiłek jeden ciepły, ze zróżnicowaniem na dania
jarskie i mięsne, deser w postaci ciast, owoce;
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4. Serwis kawowy podczas dwóch dni spotkań – złożony z:
o
o
o
o
o
o
o
o

Kawa z ekspresu
Herbata w saszetkach
Mleko świeże
Cukier
Cytryna pokrojona w plasterki
Kruche ciasteczka
Woda niegazowana
Soki

5. Do każdego z posiłków Zamawiający wymaga:


Podania produktów na zastawie, zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości sztućców i innych niezbędnych
elementów (zestawy z przyprawami, warniki do herbaty, inne niezbędne naczynia);



Obrusy i inne dodatki świadczenia usługi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość potwierdzenia ostatecznej liczby uczestników, w terminie do dnia
31.10.2018r.
III. Warunki ogólne udziału:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
 posiada wszystkie niezbędne uprawnienia (w rozumieniu wymogów polskiego prawa) do świadczenia usług
restauracyjnych i hotelowych;
 na bieżąco świadczy usługi restauracyjne i hotelowe, od co najmniej dwóch lat (licząc od dnia złożenia
oferty);
 należycie wykonał przynajmniej 3 (trzy) usługi o podobnym zakresie jak te, będące przedmiotem niniejszego
zapytania ofertowego, dla co najmniej 30 osób dla każdej z usług – dokumenty potwierdzające zostaną
udostępnione na żądanie Zamawiającego.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania (Załącznik
nr 1).
Proszę podać w ofercie koszt noclegu i wyżywienia w przeliczeniu na jedną osobę (netto oraz brutto).
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zostać podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
Oferent gwarantuje niezmienność ceny w trakcie realizacji zamówienia.
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Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub przesłać na adres Instytutu
Badawczego Leśnictwa, na podstawie załączonego formularza ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentacji Oferenta.
Oferent składając ofertę może zaproponować Zamawiającemu różne warianty produktów do wyboru
z poszczególnych elementów menu, po warunkiem utrzymania stałej ceny Oferty.
Oferent, składając ofertę, może rozszerzyć menu wymagane przez Zamawiającego o nowe pozycje.
V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres A.Adamczyk@ibles.waw.pl
DW D.Korzybski@ibles.waw.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Braci Leśnej 3,
05-090 Raszyn, budynek A, pokój nr 107, do dnia 05.10. 2018 r., do godz. 12.00 .
2. Ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie, nie później niż w terminie do 09.10.2018r., zaś Oferenci
zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach oceny w przeciągu dwóch dni roboczych od daty
dokonania oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu oceny ofert w przypadku
konieczności uzupełnienia dokumentów przez Oferentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert złożonych po terminie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozpatrywania oferty, jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat Oferent
wykonywał lub wykonuje na rzecz Zamawiającego usługi w sposób nierzetelny, w szczególności
wykonał/wykonuje je nieterminowo i/lub niezgodnie z określną jakością.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VI. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie w terminie: 05-06.10.2018 r.
VII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Adamczyk pod numerem telefonu 22 7150 326 oraz adresem
email: A.Adamczyk@ibles.waw.pl.

VIII.
Inne istotne warunki umowy:
 Wynagrodzenie:
Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia obejmuje wszelkie koszty poniesione w tym zakresie przez
Wykonawcę. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności koszty podatków i innych opłat, koszty ew.
transportu. Środki finansowe zostaną przekazane na podstawie faktur prawidłowo wystawionych przez
Wykonawcę po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, który zostanie
przekazany wraz z Umową, po wykonaniu zleconego zamówienia. Należność zostanie przekazana
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wystawienia dwóch odrębnych faktur VAT:
o Jedna dla ok. 17 osób, na której powinien znaleźć się dopisek: „Zakup w ramach Projektu
LIFE 13 ENV/PL/000048”;
o Druga dla ok. 22 osób, bez w/w wymogu.
Ostateczna liczba osób zostanie przez Zamawiającego potwierdzona w dniu 05.11.2018r.
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Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie
niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania
Umowy.






Jakość świadczenia usługi:
Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na najwyższym poziomie, między innymi:
 posiłki powinny być wysokiej jakości zarówno, co do wartości odżywczej, gramatury,
jak i estetyki, przygotowane w sposób tradycyjny,
 dostarczone produkty żywnościowe będą świeże, o odpowiedniej temperaturze i winne
być przyrządzone w dniu dostawy lub wcześniej tylko w przypadku uzasadnionych
technologią uwarunkowań przygotowania produktu żywnościowego/posiłku,
 obsługa będzie świadczona na właściwym poziomie, zgodnie z zasadami w tym zakresie
obowiązującymi,
 zastawa będzie czysta, bez uszkodzeń,
 wykonawca zobowiązuje się do terminowego, zgodnego z planem spotkań, dostarczania
posiłków wymienionych w ofercie.
Kary Umowne:
o W przypadku niedotrzymania terminu realizacji całości zamówienia, Wykonawca zobowiązany
jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% wartości zamówienia.
o W przypadku niedotrzymania terminu realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany
jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy za każdy
opóźniony produkt lub usługę.
o W przypadku niedotrzymania jakości produktów wymienionych w ofercie Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy za
każdy produkt/usługę o niższej niż ustalono jakości.
o W przypadku zmiany produktów na inne i/lub braku produktu wobec zgłoszonej oferty
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości
umowy za każdy zmieniony i/lub brakujący produkt.
o Zamawiający może dokonywać potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
o Kary mogą być kumulowane.
o Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
Odstąpienie od umowy:
o W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do dnia 02.10.2018. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo
części Umowy. Stan zaawansowania wykonania umowy będą określać protokoły odbioru
podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę

IX. Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
05-090 Raszyn
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi gastronomicznej, hotelarskiej, zapewnienie sali konferencyjnej
w trakcie spotkania projektowego w dniach 05-06.11.2018 r., dla 30-40 osób łącznie w ww. terminie.
3. 05.11.2018r.
 Ilość osób: 30-40
 Plan spotkania:
o Serwis kawowy podczas spotkania – od ok. godz. 9.00/10.00
o Obiad – ok. godz. 13.00
o Kolacja – ok. godz. 18.00/19.00
4. 06.11.2018r.
 Ilość osób: 30-40
 Plan spotkania:
 Śniadanie – ok. godz. 7.00/ 8.00
 Serwis kawowy podczas spotkania – od ok. godz. 8.00
 Obiad – ok. godz. 13.00
Ja/My niżej podpisani:
1………………………………………..
2………………………………………..
działając w imieniu:
…………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………
Nip……………………………..,
Regon………………….…………..,
tel.
…………….……………,
Email:…………………………..……
niniejszym oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym, które
otrzymaliśmy w dniu ………………..…….. r. i uznajemy się związanymi określonymi tam zasadami postępowania
oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty.
Ponadto oświadczamy, że:
1. Posiadamy stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.
3. Dysponujemy potencjałem technicznym oraz ludzkim niezbędnym do realizacji zamówienia.
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
5. Akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy.
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6.

Oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w przeliczeniu na jednego
uczestnika spotkania:
netto*………………..…………….…,
słownie…………………………….………………………………………..……….
brutto……………….………………..,
słownie………………………………………………….…………………..……….
w tym VAT ………….…………..….,
słownie …………………………………………………………..…………………..

Oświadczam(-y), że na dzień składania ofert brak jest podstaw do
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

wykluczenia

mnie/nas

Do oferty załączamy następujące dokumenty i oświadczenia:
Załączniki:
1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..

…….………………… dnia ……………………

…………………………………………………………………
Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

*dotyczy podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
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