Departament Wsparcia Eksportu
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Warszawa, 2019-12-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na wykonanie kompleksowej usługi cateringowej oraz kompleksowej
obsługi logistycznej i technicznej spotkania noworocznego administracji
odpowiedzialnej

za

kwestie

rolne

z przedstawicielami

Korpusu

Dyplomatycznego, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r.
w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi
I. ZAMAWIAJĄCY:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
NIP: 527-281-83-55
II. PODSTAWA PRAWNA:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej
„PZP”.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55400000-4 Usługi wydawania napojów
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi cateringowej oraz
zapewnienie kompleksowej obsługi logistycznej i technicznej w trakcie spotkania
noworocznego administracji odpowiedzialnej za kwestie rolne z przedstawicielami
Korpusu Dyplomatycznego placówek zagranicznych akredytowanych w Polsce,
organizowanego przez Zamawiającego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r. w siedzibie
Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, ul. Krakowskie
Przedmieście 66.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Istotnych
Postanowień Umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia
o zamówieniu.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale V ust. 1
Ogłoszenia o zamówieniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 i 3.

2.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje przynajmniej:
a) jedną osobą, która:
 posiada wykształcenie gastronomiczne lub żywieniowe;
 posiada minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku szefa kuchni lub
zastępcy szefa kuchni;
b) jedną osobę, która:
 posiada wykształcenie gastronomiczne lub żywieniowe;
 posiada minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku co najmniej
kucharza lub młodszego kucharza;

3.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w sposób należyty wykonał lub wykonuje co najmniej
2 (słownie: dwie) usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, tj. polegające na kompleksowej obsłudze kulinarnej wydarzeń
promocyjnych typu targi, konferencje, zjazdy, spotkania itp. odbywające się
na terenie Polski i za granicą, o wartości nie mniejszej niż 45 000 zł (słownie:
czterdzieści pięć tysięcy złotych) brutto każda z nich.

4.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą wypełnione Oświadczenie
zgodne z Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu oraz dowody
określające, że usługi wymienione w Oświadczeniu zostały wykonane przez
Wykonawcę należycie. Dowodami, o których mowa, są pisemne referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, potwierdzające należyte wykonanie przez Wykonawcę usług
wskazanych przez Wykonawcę w tabeli w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia
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o zamówieniu.
5.

W przypadku wykazania usług wykonywanych na rzecz Zamawiającego,
Wykonawca nie jest zobowiązany dołączać dokumentów potwierdzających ich
należyte wykonanie.

6.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia i warunku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający będzie oceniał
oddzielnie spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez tych
Wykonawców, tj. warunek będzie spełniony, gdy co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonał co
najmniej dwie usługi, o których mowa w ust. 3.

7.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
przez Zamawiającego w oparciu o oświadczenie i dowody, o których mowa
w ust. 4.

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania:
1) Wykonawcę,
który
nie
wykazał spełniania
warunków
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

udziału

2) Wykonawcę 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 2019 r. poz. 1950) lub - art.
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019
r. poz. 1468);
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) Wykonawcę, 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 pkt 2;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków,

4
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)

Wykonawcę, 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)

Wykonawcę, 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;

7)

Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na
czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać
mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)

Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy
o świadczenie usług, brał 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) Wykonawcę, 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) Wykonawcę 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) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) Wykonawcę, 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
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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.);
13) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca jest
zobowiązany złożyć wraz z ofertą wypełnione oświadczenie zgodne
z Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.
3. Ocena braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania będzie
dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia, o którym mowa
w ust. 2.
VI. PODSTAWY ODRZUCENIA OFERTY:
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy:
1) jeżeli jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia o zamówieniu,
z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XIII ust. 5, w szczególności
w przypadku stwierdzenia niezgodności oferty ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do IPU;
2) niezgodną z Kodeksem cywilnym;
3) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) jeżeli zawiera niemożliwe do poprawienia, z zastrzeżeniem postanowień
Rozdziału XIII ust. 5, błędy w obliczeniu ceny;
6) nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
VII. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
W POSTĘPOWANIU:

W CELU
UDZIAŁU

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów (dotyczy
warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale IV Ogłoszenia
o zamówieniu), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
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zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do
oferty.
3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w ust. 2 musi wynikać
w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego
wykonywaniu zamówienia publicznego,

podmiotu

przez

Wykonawcę,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale V ust. 1.
VIII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY
PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA
PODWYKONAWCÓW:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość
składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, np. konsorcjum firm,
spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące
wymagania:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, jeżeli
upoważnienie do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą
pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, jeżeli upoważnienie do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy
spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 i 2 może wynikać albo
z dokumentu pod taką nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie
składających ofertę.
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
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5) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Wykonawcą
występującym jako Pełnomocnik pozostałych.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców.
Wykonawca,
który
zamierza
wykonywać
zamówienie
przy
udziale
podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część/zakres zamówienia (rodzaj
pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić
odpowiednio Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – Formularz ofertowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy
udziale podwykonawców, należy w ofercie wpisać „nie dotyczy” lub inne
podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca pozostawi ten punkt załącznika
niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, że zamówienie zostanie
wykonane bez udziału podwykonawców.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym Załącznik
nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
2. Oferta powinna:
a) posiadać datę sporządzenia oraz termin związania ofertą;
b) zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP (dla
podmiotów polskich);
c) zawierać propozycję menu: przystawek, dań gorących, dodatków
do dań gorących oraz deserów;
UWAGA: Brak złożenia propozycji menu nie będzie podlegał
uzupełnieniu. W takim przypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu
jako niezgodna z treścią Ogłoszenia o zamówieniu;
d) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub jego należycie
umocowanego przedstawiciela (pełnomocnika).
3. Do oferty należy również dołączyć:
1) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 4
Ogłoszenia o zamówieniu (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu) oraz
dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV ust. 4;
2) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, o ile Zamawiający nie może go uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych (np. KRS lub CEIDG);
3) pełnomocnictwo – jeżeli oferta lub oświadczenia i dokumenty są
podpisywane przez osobę(-y) nieujawnioną(-e) w dokumentach rejestrowych
jako osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie –
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
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upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wszystkie dokumenty własne i załączniki muszą być podpisane przez
Wykonawcę lub przez należycie umocowanego przedstawiciela w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
podpisującej).
7. Cena oferty musi być wyrażona w PLN.
8. Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r.
poz. 178).
9. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z
zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Cenę oferty stanowić będzie cena brutto za realizację przedmiotu
zamówienia, zgodnie z Formularzem ofertowym.
11. Cena ta będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
12.Zmiany lub poprawki w treści oferty i załączników muszą być podpisane lub
parafowane przez osobę podpisującą ofertę (w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu).
X. FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 7 stycznia 2020 r., do godziny 1200
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adresy:
monika.swiezawska@kowr.gov.pl
oraz
katarzyna.razik@kowr.gov.pl
(w tytule e-maila należy wpisać „Oferta na usługę cateringową i obsługę
techniczno-logistyczną spotkania noworocznego”).
2. W związku z ograniczeniami poczty elektronicznej, wiadomość wraz
z załącznikami nie może przekraczać 70 MB.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę.
4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i
Wykonawca.

złożeniem oferty ponosi

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Kryterium oceny ofert stanowią:
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a) cena brutto (Kc) - 50%;
b) propozycja menu (KPM) - 30%
c) dodatkowe doświadczenie Wykonawcy (KDW) – 20%
2. Łączna punktacja obejmuje sumę punktów za cenę, propozycję menu oraz
dodatkowe doświadczenie Wykonawcy KC+KPM+KDW
3. Punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert, po zsumowaniu
będą stanowiły ocenę oferty. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.
4. Kryterium (KC) „cena brutto” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto
za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem:

Najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 50
Cena brutto oferty badanej

5. Kryterium (KPM) „propozycja menu” oceniane będzie na podstawie
zaproponowanego menu przystawek, dań gorących, dodatków do dań gorących
oraz deserów. Punkty zostaną przyznane na podstawie indywidualnej oceny
propozycji menu przez poszczególnych członków zespołu oceniającego złożone
oferty. Każdy członek zespołu oceniającego może przyznać od 1 do 10 punktów.
Wykonawca może otrzymać od 1 do 10 pkt, które zostaną przyznane
w następujący sposób:
min. 1 pkt – menu nie odzwierciedla charakteru polskiej kuchni, nie zawiera
potraw o tradycyjnym polskim charakterze. Zaproponowane przystawki, dania
gorące, dodatki do dań gorących oraz desery w nieznacznym stopniu składają
się z produktów certyfikowanych, regionalnych i tradycyjnych. Menu nie jest
urozmaicone. Potrawy są nieoryginalne, standardowe. Menu nie uwzględnia
tradycji kulinarnych różnych regionów Polski oraz nie nawiązuje do tradycji
bożonarodzeniowej.
max. 10 pkt – menu odzwierciedla w pełni charakter polskiej kuchni, zawiera
tradycyjne polskie potrawy. Zaproponowane przystawki, dania gorące, dodatki
do dań gorących oraz desery w znacznej mierze składają się z produktów
certyfikowanych, regionalnych i tradycyjnych. Menu jest urozmaicone, zawiera
elementy nowatorskie. Potrawy są oryginalne, łączą w sobie tradycję
i nowoczesność. Menu w pełni uwzględnia tradycje kulinarne różnych regionów
Polski oraz nawiązuje do tradycji bożonarodzeniowej.
Ocenie w ramach ww. kryterium podlegać będzie propozycja menu tworząca
spójny obraz polskiej kuchni. Zamawiający przy ocenie będzie brał pod uwagę:



urozmaicenie proponowanych potraw;
oryginalność i elementy nowatorskie;
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zgodność menu z tradycjami kuchni polskiej;
uwzględnienie tradycji kulinarnych różnych regionów Polski;
nawiązanie do tradycji bożonarodzeniowej;
uwzględnienie w składzie produktów certyfikowanych, regionalnych
i tradycyjnych (przez produkty certyfikowane rozumie się produkty objęte
systemami jakości krajowymi i unijnymi, takimi jak np.: Chroniona Nazwa
Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG),
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS), Rolnictwo ekologiczne oraz
produkty, którym nadano certyfikaty jakości lub inne oznaczenia / godła
przyznawane polskim produktom przez organy certyfikujące).

Jako liczba punktów uzyskana przez ocenianą ofertę (w liczniku poniższego wzoru)
przyjmowana będzie średnia arytmetyczna z liczby punktów przyznanych danej
ofercie przez wszystkich członków zespołu oceniającego oferty.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Liczba punktów uzyskana przez ocenianą ofertę

KPM = ------------------------------------------------------------------------ x30
Najwyższa liczba punktów spośród wszystkich ocenianych ofert

6. Kryterium (KDW) „dodatkowe doświadczenie Wykonawcy” oceniane będzie
na podstawie liczby dodatkowych usług wskazanych przez Wykonawcę w tabeli
nr 2 w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu. W wykazie dodatkowych
usług Wykonawca powinien wskazać wykonanie w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia, tj. polegających na kompleksowej obsłudze
kulinarnej wydarzeń promocyjnych typu targi, konferencje, zjazdy, spotkania
itp., odbywających się w Polsce i za granicą, o wartości nie mniejszej niż
45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) brutto każda z nich.
Zamawiający przyzna po 1 punkcie za każdą dodatkową usługę spełniającą
powyższe wymagania.
Liczba punktów w kryterium „dodatkowe doświadczenie Wykonawcy” zostanie
obliczona według wzoru:
Liczba punktów badanej oferty
Liczba punktów = ---------------------------------------------------- x 20
Maksymalna liczba punktów
spośród badanych ofert
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wykazu dowody potwierdzające
należyte wykonanie usług przez Wykonawcę tj. referencje bądź inne dokumenty
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wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane przez
Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie załączy dokumentu poświadczającego
należyte wykonanie danej usługi, to w takim przypadku Zamawiający nie
przyzna Wykonawcy punktów za tą usługę.
W tabeli nr 2 w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu mają być wskazane
usługi inne niż usługi wskazane przez Wykonawcę w tabeli nr 1
w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu, które winny być podane na
potwierdzenie
przez
Wykonawcę
spełniania
warunku
udziału
w postępowaniu.
Podanie tych samych usług w tabeli dotyczącej usług dodatkowych oraz
w tabeli dotyczącej usług na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu, spowoduje brak przyznania punktów za tę usługę.
7. Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
w ten sposób, że jeżeli trzecia liczba po przecinku:
a)

jest mniejsza niż 5, liczbę tę pomija się;

b)

jest równa lub większa niż 5, drugą liczbę po przecinku zaokrągla się
o jeden w górę.

8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów.
9. Zamawiający sporządzi ranking ofert w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do
zawarcia umowy, określając miejsce oraz termin jej zawarcia.
2. Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych w Istotnych
Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
o zamówieniu.
XIII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy już
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje składającym je
Wykonawcom, oraz zamieszcza, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie
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internetowej, na której udostępnione zostało Ogłoszenie o zamówieniu.
4. Zamawiający bez rozpoznania może pozostawić również wniosek
Wykonawcy, w którym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego w innym
celu niż wyjaśnienie Ogłoszenia o zamówieniu.
5. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z
rachunkowych dokonanych poprawek;

uwzględnieniem

konsekwencji

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem
o zamówieniu, 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.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także wyjaśnień dotyczących
treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw załączonych do oferty,
uzupełnienia wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw,
z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści niniejszego Ogłoszenia
o zamówieniu.
7. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawała się rażąco niska w stosunku do
przedmiotu zamówienia i będzie 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.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień,
o których mowa w ust. 7 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed udzieleniem zamówienia,
przeprowadzenia negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami niepodlegającymi
wykluczeniu, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty, w zakresie
zmniejszenia ceny. Zamawiający może wezwać ww. Wykonawców, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych
od niż zaoferowane w ofertach. W razie niezłożenia dodatkowej oferty lub
złożenia dodatkowej oferty zmienionej w innym zakresie niż cena lub
zaoferowania ceny wyższej niż zaoferowana wcześniej, wiążące pozostaną
oferty złożone pierwotnie.
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10.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający 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 wyboru kolejnej oferty najwyżej
ocenionej spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert),
jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyli się od zawarcia umowy. Czynność wyboru kolejnej oferty najwyżej
ocenionej, spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert),
Zamawiający może powtarzać, jeżeli kolejny Wykonawca uchyli się od
zawarcia umowy.
12.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 16 dni – bieg
ww. terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na
każdym jego etapie, również po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed
zawarciem umowy.
14.Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek
roszczeniami wobec Zamawiającego w związku z niniejszym Ogłoszeniem o
zamówieniu, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów, w
szczególności w przypadku unieważnienia przez Zamawiającego niniejszego
postępowania.
15.Wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty
drogą elektroniczną (e-mail).
16.Informacja o wyniku postępowania zostanie również umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
17.Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1) Monika Świeżawska, e-mail: monika.swiezawska@kowr.gov.pl
2) Katarzyna Razik e-mail: katarzyna.razik@kowr.gov.pl
XIV.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 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 r., str. 1), dalej jako „RODO”,
wszystkie osoby składające ofertę w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie o
zamówieniu Zamawiający informuje, że:
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1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy
ul. Karolkowej 30. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez
adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może
się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych
osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.qov.pl lub pisemnie na adres
naszej siedziby, wskazany w ust. 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na
podstawie art. 138o PZP, w celach związanych z realizacją obowiązków
Administratora jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących
przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu
realizacji obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji
dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub
podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do
Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane
w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi
informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy
danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty
prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. Ww. okres może zostać przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zmówienie
publiczne ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do wzięcia w nim
udziału.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa.
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Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy
o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w ust. 2 lub
pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w ust. 1.
Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
b) 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.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.
9. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein
i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
XV. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu są:
1) Formularz ofertowy;
2) Oświadczenie
Wykonawcy
dotyczące
spełniania
warunków
w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania;
3) Istotne Postanowienia Umowy wraz z załącznikami.

udziału

