Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
Regon 977924147, NIP 973-07-13-421

Zielona Góra, dnia 01 grudnia 2012 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Świadczenie usług cateringowych
dla uczestników i wykładowców studiów podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski
w ramach projektu „Studia podyplomowe: Budownictwo Energooszczędne, Auditing oraz Ocena
Energetyczna Budynków” umowa nr: UDA-POKL.02.01.01-00-082/10 z dnia 28 lutego 2011 r.
Do niniejszego zaproszenia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytetem Zielonogórskim ul. Licealna 9, 65-246 Zielona Góra
NIP: 973-07-13-421, REGON: 977924147

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla 4 wykładowców oraz 30 uczestników zajęć studiów
podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski w ramach projektu „Studia podyplomowe: Budownictwo
Energooszczędne, Auditing oraz Ocena Energetyczna Budynków” umowa nr: UDA-POKL.02.01.01-00-082/10 z dnia
28 lutego 2011 r.
2. Usługa będzie świadczona podczas 20 zjazdów sobotnio-niedzielnych studiów podyplomowych, w okresie trwania projektu
pt. „Studia podyplomowe: Budownictwo Energooszczędne, Auditing oraz Ocena Energetyczna Budynków” umowa nr:
UDA-POKL.02.01.01-00-082/10 z dnia 28 lutego 2011 r. tj. od 15 grudnia 2012 roku do 31 lipca 2013 r.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Poprzez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Świadczenie usług cateringowych przez Wykonawcę obejmować będzie zapewnienie:
a) wstawka kawowa
b) lunch bufetowy,
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ad. a) wstawka kawowa obejmować będzie:
- napoje gorące: kawę, herbatę (łącznie co najmniej 300 ml na osobę), dodatki: mleko, cukier, cytryna;
- woda - gazowana i niegazowana (łącznie co najmniej 500 ml na osobę);
- soki - 3 rodzaje soków 100% (łącznie co najmniej 300 ml na osobę);
- ciastka kruche, pączuszki, rogaliki, itp. (co najmniej 80 g na osobę).
ad. b) lunch bufetowy składać się będzie z:
- napoje zimne (serwowane bez ograniczeń),
· woda - gazowana i niegazowana (łącznie co najmniej 500 ml na osobę),
· soki - 3 rodzaje soków 100% (łącznie co najmniej 300 ml na osobę),
· napoje gorące: kawa, herbata, (łącznie co najmniej 300 ml na osobę) dodatki: mleko, cukier, cytryna
- sałaty i sałatki - co najmniej 2 propozycje (łącznie co najmniej 100 g na osobę);
- zupy -1 propozycja (co najmniej 300 ml na osobę);
- danie główne:
· co najmniej 2 propozycje oraz dodatki skrobiowe (co najmniej 450-500 g na osobę, w tym dodatek mięsny, rybny lub jarski
nie mniej niż 150 g),
· jako dodatek skrobiowy rozumie się ziemniaki, ryż, kaszę lub makaron;
· danie główne podczas jednego zjazdu obejmować będzie potrawy mięsne (jeden rodzaj), rybne (jeden rodzaj), jarskie
(jeden rodzaj),
· dania winny być podawane na gorąco.
W ramach świadczonych usług cateringowych Wykonawca będzie dostarczał catering sukcesywnie, zgodnie ze zgłaszanym
każdorazowo zapotrzebowaniem Zamawiającego na wskazane zjazdy.
IV. Wymagania szczegółowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:
1) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przygotowania, dowozu i podania posiłków w terminie (zgodnie z przedstawionym przez zamawiającego harmonogramem
zjazdów) i miejscu, w którym będą odbywać zjazdy (Siedziba Uniwersytet Zielonogórski – Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska, Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 1,
b) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
c) świadczenia usługi wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych,
d) posiłki powinny być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki,
e) dostarczenia własnych naczyń, sztućców odpowiednio do liczby uczestników i wykładowców studiów podyplomowych; użyte
naczynia winny być czyste, nieuszkodzone oraz wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji
usługi cateringu;
f) zapewnienia osoby/osób, które przygotują catering oraz uprzątną i wywiozą pozostałości po zakończonej usłudze,
g) estetycznego podawania posiłków,
h) zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych; uprzątnięcia i wywiezienia wszystkich śmieci pozostałych po posiłkach,
i) dostarczania posiłków (przerwa kawowa i lunch bufetowy) na miejsce wskazane przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej
na 15 min. przed rozpoczęciem przerwy na kawę i lunch,
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j) wykonawca zobowiązuje się do wskazania Zamawiającemu osób do kontaktu oraz koordynujących realizację zamówienia
i odpowiedzialnych za catering podczas zjazdów.
2. W ramach zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego zlecania wykonania poszczególnych usług
z 3 dniowym wyprzedzeniem przed zaplanowanym zjazdem, określając dokładnie termin (z podaniem daty i godzin
świadczenia usługi), miejsce, oraz rodzaj menu, przy uwzględnieniu, że:
 liczba grupy szkoleniowej wynosi 30 uczestników-słuchaczy i 4 wykładowców podczas jednego zjazdu,
 łączna liczba dni szkoleniowych wynosi: 20 zjazdów x 2 dni = 40 dni
 szacunkowa ilość zestawów:
wstawka kawowa: 20 zjazdów x 2 dni x 34 osoby x 2 przerwy = 2720
lunch bufetowy: 20 zjazdów x 2 dni x 34 osoby x 1 lunch = 1360
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w trakcie realizacji usługi, które Wykonawca zobowiązany będzie
uwzględnić.
4. Zaplanowana liczba posiłków może ulec zmianie ze względu na zmianę liczby uczestników studiów podyplomowych,
zmianę liczby dni zajęć. Zmiany mogą również wynikać ze zmiany warunków umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przygotowane i wydane posiłki. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia
przez Wykonawcę jest przedłożona raz w miesiącu, poprawnie wystawiona faktura VAT.
6. Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca na czas ważności umowy i nie będzie podlegała
waloryzacji w okresie jej trwania
V. Termin realizacji:
1. Rozpoczęcie realizacji usługi: od dnia 15 grudnia 2012 r.
2. Zakończenie realizacji usługi: do dnia 31 lipca 2013 r.
VI. Termin złożenia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesyłką pocztową w terminie do dnia 10 grudnia 2012 r.
do godz. 14.00 w siedzibie Biura Projektu Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ul. Prof. Z.Szafrana 1,
65-516 Zielona Góra na załączonym formularzu oferty, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „usługa
cateringowa”. Oferta musi być podpisana i opatrzona pieczęcią Wykonawcy.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10 grudnia 2012 r., a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony
w dniu 10 grudnia 2012 r. w siedzibie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego,
ul. Prof. Z.Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie internetowej: http://www.certyfikacja.wils.uz.zgora.pl./
VII. Tryb postępowania:
1. Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Rozdział 2, pkt. 2.2 - bez
zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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2. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, o ile:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
b) posiada wiedzę i doświadczenie oraz sytuację ekonomiczną i finansową gwarantująca wykonanie zamówienia,
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
VIII. Składana propozycja cenowa:
Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca na czas ważności umowy i nie będzie podlegała
waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję o najniższej cenie przy zachowaniu postawionych
w zapytaniu wymagań. Dla uzyskania dodatkowych wyjaśnień i informacji w kwestiach formalnych prosimy o kontakt tel.
502-61-29-43 lub e-mail: certyfikacja@wils.uz.zgora.pl
IX. Kryteria oceny
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena ofertowa brutto – 100 %
X. Warunki wyboru Wykonawcy:
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się
z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
5. W umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiąże się do udostępniania organom
kontrolującym realizację projektu dokumentów i pomieszczeń związanych z realizacją zamówienia.
Osoba do kontaktu:
mgr Dorota Węgrzyn pod numerem tel. 502 55 74 80
adresem email: certyfikacja@wils.uz.zgora.pl
XI. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczanie o spełnianiu warunków do składania oferty
KOORDYNATOR PROJEKTU
mgr Dorota Węgrzyn
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