ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/FAMI/2018
I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr 25/FAMI/2018 na zakup i dostawę
poczęstunku i cateringu z dnia 27.12.2019 r. w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja,
akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, finansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO
Nazwa organizacji: Fundacja Ukraina
Adres: ul. Ruska 46a/201, 50-079 Wrocław
E-mail: biuro@fundacjaukraina.eu
Tel.: 571 330 203
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (opcjonalnie)
Nie dotyczy
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
cz. I. Zakup i dostawa poczęstunku dla uczestników projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja.
Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu
państwa. Poczęstunek będzie dostarczany w pakietach na potrzeby realizacji następujących
szkoleń/kursów:
a) kursy języka polskiego
b) kursy integracyjno-adaptacyjne
c) szkolenia dla przedstawicieli grup zawodowych
d) szkolenia dla kadry placówek oświatowych
cz. II. Dostawa cateringu na wydarzenie o charakterze seminarium dla 70 osób na potrzeby projektu
„Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym
Śląsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusz Azylu,
Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
Wymogi dla I cz. zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia: styczeń – grudzień 2019 r.
2. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamówienia na własny koszt, w nienaruszonym,
oryginalnym opakowaniu producenta, z minimum 3-miesięcznym terminem przydatności do
spożycia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.
5. Dostawa poczęstunku będzie odbywała się sukcesywnie, zależnie od potrzeb Zamawiającego
związanych z terminem realizacji poszczególnych szkoleń i ich liczbą w danym miesiącu.
6. Każdorazowa dostawa poczęstunku będzie następowała w terminie 3 dni roboczych od daty
złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
7. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiadomienia
Wykonawcy o konieczności zmiany asortymentu, nie naruszającej kalkulacji cenowej. O
Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich
zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany jest z Programu Krajowego
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

zmianie Wykonawca powiadomiony zostanie w terminie umożliwiającym mu skompletowanie
i dostarczenie zamówienia.
8. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia do
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca będzie wystawiał faktury
cząstkowe, obejmujące dane zamówienie.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Wymogi dla II cz. zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia: luty 2019 r., szczegółowy termin zostanie ustalony z
Zamawiającym.
2. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
3. Usługa dotyczy zapewnienia cateringu w formie stołu szwedzkiego.
4. Usługa obejmuje przygotowanie i dowóz asortymentu, wskazanego w załączniku nr 2 o
wskazanej godzinie, rozłożenie oraz uprzątnięcie naczyń po wydarzeniu, obsługę (1 os.)
5. Wykonawca zapewni naczynia oraz sztućce niezbędne do przechowywania i konsumpcji
potraw, napojów, a także wypożyczenie obrusu, dostarczenie serwetek.
6. Wykonawca dostarczy asortyment własnym transportem i na własny koszt, w
specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz
jakości przewożonych produktów.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania asortymentu o najwyższym standardzie, na
bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
8. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiadomienia
Wykonawcy o konieczności zmiany asortymentu, nie naruszającej kalkulacji cenowej. O
zmianie Wykonawca powiadomiony zostanie w terminie umożliwiającym mu modyfikację
zamówienia.
9. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia do
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
V. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. cena 100%
punkty = cena badana sumy cz. I i cz. II/cena najniższa sumy cz. I i cz. II x 100%
VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1.
2.
3.
4.
5.

Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 3);
Oferta musi dotyczyć obu części zamówienia;
Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
Oferta musi być czytelna;
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.01.2019 r.
- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.
- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres joanna.handziak@fundacjaukraina.eu
6. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie;
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2) niezłożoną na załącznikach nr 1, 2 i 3
3) zawierającą ofertę na realizację jedynie cz. I lub cz. II
4) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
5) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
6) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
7) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie
kryteriów wskazanych w punkcie V.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela Joanna Handziak-Buczko
e-mail: joanna.handziak@fundacjaukraina.eu
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega
sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
1) nie zostanie złożona żadna oferta;
2) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą
udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Ukraina do zawarcia umowy.
3. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
Załączniki zapytania ofertowego:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – poczęstunek
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – catering
3. Formularz ofertowy
Uwaga! Należy uzupełnić, podpisać i złożyć wszystkie 3 załączniki.

.............................................
(data)

..................................................
(podpis osoby prowadzącej procedurę,
działającej w imieniu Zamawiającego)

Załącznik nr 3

..............................................
(miejscowość, data)
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FORMULARZ OFERTOWY
Dane Zamawiającego
Nazwa organizacji:
Adres: ul. Ruska 46a/201, 50-079 Wrocław
E-mail: biuro@fundacjaukraina.eu
Tel.: 571 330 203
Dane Wykonawcy
Nazwa: …………………..……
Adres: …………………….…..
NIP: ……………………...……..
E-mail: .........................................., tel.: ..............................................
I. Nazwa i nr zamówienia: zamówienie nr 25/FAMI/2018 na zakup i dostawę poczęstunku i
cateringu z dnia 27.12.2018 r. w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja.
Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, finansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
II. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
cz. I. Zakup i dostawa poczęstunku dla uczestników projektu „Integracja, adaptacja,
akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusz Azylu,
Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Poczęstunek będzie dostarczany w pakietach na
potrzeby realizacji następujących szkoleń/kursów:
e) kursy języka polskiego
f) kursy integracyjno-adaptacyjne
g) szkolenia dla przedstawicieli grup zawodowych
h) szkolenia dla kadry placówek oświatowych
cz. II. Dostawa cateringu na wydarzenie o charakterze seminarium dla 70 osób na potrzeby
projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich
zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
Wymogi dla I cz. zamówienia:
5. Termin realizacji zamówienia: styczeń – grudzień 2019 r.
6. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamówienia na własny koszt, w
nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu producenta, z minimum 3-miesięcznym
terminem przydatności do spożycia.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.
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5. Dostawa poczęstunku będzie odbywała się sukcesywnie, zależnie od potrzeb
Zamawiającego związanych z terminem realizacji poszczególnych szkoleń i ich liczbą w
danym miesiącu.
6. Każdorazowa dostawa poczęstunku będzie następowała w terminie 3 dni roboczych od
daty złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
7. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiadomienia
Wykonawcy o konieczności zmiany asortymentu, nie naruszającej kalkulacji cenowej. O
zmianie Wykonawca powiadomiony zostanie w terminie umożliwiającym mu
skompletowanie i dostarczenie zamówienia.
8. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia do
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca będzie wystawiał
faktury cząstkowe, obejmujące dane zamówienie.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Wymogi dla II cz. zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia: luty 2019 r., szczegółowy termin zostanie ustalony z
Zamawiającym.
2. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
3. Usługa dotyczy zapewnienia cateringu w formie stołu szwedzkiego.
4. Usługa obejmuje przygotowanie i dowóz asortymentu, wskazanego w załączniku nr 2
o wskazanej godzinie, rozłożenie oraz uprzątnięcie naczyń po wydarzeniu, obsługę (1
os.).
5. Wykonawca zapewni naczynia oraz sztućce niezbędne do przechowywania i
konsumpcji potraw, napojów, a także wypożyczenie obrusu, dostarczenie serwetek.
6. Wykonawca dostarczy asortyment własnym transportem i na własny koszt, w
specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury
oraz jakości przewożonych produktów.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania asortymentu o najwyższym
standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z
normami HACCP.
8. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiadomienia
Wykonawcy o konieczności zmiany asortymentu, nie naruszającej kalkulacji cenowej.
O zmianie Wykonawca powiadomiony zostanie w terminie umożliwiającym mu
modyfikację zamówienia.
9. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia do
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
III. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu
zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym.
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IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę ……………………….… (cz. I),
………………… (cz. II) zł brutto, co daje łączną kwotę ………………….…………… zł brutto, zgodnie
z szczegółową kalkulacją kosztów zawartą w załączniku nr 1 i 2.
V. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część
oferty są:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – poczęstunek
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – catering

………………………………………….
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
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