Departament Innowacji

Warszawa, 2019-09-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługę cateringową wraz z obsługą kelnerską
ZAMAWIAJĄCY:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
NIP: 527-281-83-55
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.).
I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 55200000-1 (Usługi dostarczania posiłków)
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w terminie 16–17 października 2019 r. usługi
cateringowej wraz z obsługą kelnerską podczas dwudniowej konferencji na terenie
m. st. Warszawy. Dane teleadresowe miejsca zostaną wskazane w umowie. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia oraz zakres i warunki realizacji usługi zawiera wzór umowy,
stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia
o zamówieniu, przedstawi propozycję cenową dotyczącą realizacji usługi.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:
1) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w rozdziale IV ust. 1 Ogłoszenia o zamówieniu,
2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty wykonał co
najmniej trzy usługi cateringu, z których każda polegała na zapewnieniu poczęstunku
w ramach przerwy kawowej oraz ciepłego posiłku w trakcie trwania spotkania takiego
jak konferencja, kongres, szkolenie, spotkanie firmowe lub biznesowe, w którym
uczestniczyło co najmniej 150 osób.
2. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule
spełnia – nie spełnia, na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę drogą
elektroniczną, tj.:
1) skanu wypełnionego oświadczenia Wykonawcy, zgodnego z załącznikiem nr 3 do
Ogłoszenia o zamówieniu,
2) skanów dokumentów wystawionych przez odbiorców usług, o których mowa w ust. 1
pkt 2) niniejszego rozdziału, potwierdzających ich należyte wykonanie.
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III. PODSTAWY ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy:
1. zostanie stwierdzona niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia określonym
w umowie stanowiącej załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
2. jest niezgodna z Kodeksem cywilnym,
3. jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem Rozdziału X
ust. 9 pkt 3),
4. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
5. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);
3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 2);
4) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest
w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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7) który bezprawnie wpłynął lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenie, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, biorące udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
9) który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz.U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.);
11) wobec którego orzeczono, tytułem środka zapobiegawczego, zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
12) w stosunku do którego otwarto likwidację w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r.
poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498
z późn. zm.).
2. Wykonawca do oferty załącza oświadczenie (sporządzone zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu) oraz dokumenty, tj. referencje
wystawione przez podmioty, na rzecz których usługi były wykonywane, potwierdzające
należyte wykonanie usług wskazanych przez Wykonawcę w tabeli w załączniku nr 3 do
Ogłoszenia o zamówieniu.
3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia, zgodnego ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do
Ogłoszenia o zamówieniu oraz na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów,
o których mowa w ust. 2.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
16-17 października 2019 r.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.

Wykonawca powinien złożyć ofertę na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.
Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową,
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3.
4.

5.
6.
7.

2) posiadać datę sporządzenia oraz datę ważności oferty,
3) zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP (dla podmiotów
polskich),
4) podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub jego należycie umocowanego
Pełnomocnika.
Jeżeli oferta lub oświadczenie będą podpisywane przez osobę reprezentującą
Wykonawcę, należy również dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Do oferty należy załączyć również Oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu, potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa
w rozdziale II.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Cena oferowana za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia musi być podana jako cena brutto w PLN.
Ofertę należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Zmiany lub poprawki w treści oferty i załączników muszą być podpisane lub parafowane
przez osobę podpisującą ofertę (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).

VII. FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć do dnia 25 września 2019 r., do godziny 12:00, w formie skanu za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat_di@kowr.gov.pl (w tytule
e-maila należy wpisać „Oferta na wykonanie usługi cateringu - OZE”).
2. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty przez
Wykonawcę.
3. Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upływem terminu na jej
złożenie.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, a w przypadku dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - ich
wyjaśnienia, poprawienia lub uzupełnienia.
5. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
VIII.

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Ocenie będą podlegały wyłącznie nieodrzucone oferty złożone przez niewykluczonych
Wykonawców.
2. Kryterium oceny ofert stanowią:
1) cena brutto (Kc) - 80%;
2) doświadczenie Wykonawcy (Kd) – 20%.
3. Łączna punktacja obejmuje sumę punktów za ocenę i doświadczenie Wykonawcy
wyznaczonego do realizacji zamówienia Kc + Kd.
4. Otrzymane punkty po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty. Maksymalnie można
uzyskać 100 punktów.
5. Kryterium „cena brutto” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za realizację
przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem:
Najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 80
Cena brutto oferty badanej
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6.

Kryterium „doświadczenie Wykonawcy” oceniane będzie na podstawie wykazu usług
zrealizowanych przez Wykonawcę, zawartych w oświadczeniu Wykonawcy,
stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.
Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się wykonanie, w okresie 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, w sposób należyty usługi cateringu polegającej na zapewnieniu
poczęstunku w ramach przerwy kawowej oraz ciepłego posiłku w trakcie trwania
spotkania takiego jak konferencja, kongres, szkolenie, spotkanie firmowe lub biznesowe,
w którym uczestniczyło co najmniej 150 osób.
Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
4 usługi – 5 punktów,
5 usług – 10 punktów,
6 usług – 15 punktów,
7 usług lub więcej – 20 punktów.
Wykonawca jest obowiązany dołączyć potwierdzenie należytego wykonania usług.
Jeśli Wykonawca nie przedłoży ww. potwierdzenia, punkty za tę usługę nie
zostaną przyznane.

7.
8.

Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę (e-mailowo), którego oferta została wybrana, do
zawarcia umowy, określając miejsce oraz termin jej zawarcia.
2. Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym
załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
3. Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w pieniądzu, w wysokości 25% całkowitego wynagrodzenia brutto (przelew na
rachunek wskazany przez Zamawiającego w wezwaniu do zawarcia umowy).
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone po zrealizowaniu
umowy wraz z jej pełnym rozliczeniem, po uznaniu przez Zamawiającego umowy za
należycie wykonaną, z uwzględnieniem 90 dni na dochodzenie roszczeń w razie
niewywiązania się Wykonawcy z postanowień umowy.
5. W trakcie obowiązywania umowy może nastąpić zmiana formy zabezpieczenia
(np. poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa). Kwota
zabezpieczenia zmieniającego musi być równa kwocie zabezpieczenia zmienianego,
a termin ważności zabezpieczenia zmieniającego musi obejmować cały okres trwania
umowy wraz z jej pełnym rozliczeniem, wydłużony o 90 dni na dochodzenie roszczeń
w razie niewywiązania się Wykonawcy z postanowień umowy. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia winno być
bezwarunkowe, nieodwołalne.
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia
o zamówieniu (e-mailowo na adres: sekretariat_di@kowr.gov.pl). Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu
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wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia
o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający bez rozpoznania może pozostawić również wniosek Wykonawcy, w którym
Wykonawca zwróci się do Zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie.
3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg ww. terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych
ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli
się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
6. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta
nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy.
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, a w przypadku dokumentów - ich wyjaśnienia,
poprawienia lub uzupełnienia.
9. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty, jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
i w terminie przez niego wyznaczonym nie wniesie sprzeciwu wobec czynności
poprawienia jego oferty.
10. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi
na to, że dwie lub więcej ofert otrzymały taką samą ilość punktów, spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli nie będzie to możliwe, ponieważ oferty te
zawierają taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z Wykonawcami niepodlegającymi
wykluczeniu, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, obniżenia ceny.
12. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
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3) w przypadku, o którym mowa w ust. 10, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
13. Wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą
elektroniczną (e-mail).
14. Informacja o wyniku postępowania zostanie również umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
XI. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór umowy;
2. Wzór Formularza ofertowego;
3. Oświadczenie Wykonawcy.

