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Tarnów, dn. 05.11.2019r. 

Zapytanie ofertowe 

Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27,  
jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na realizację usługi 
cateringowej dla uczestników projektu „SPOŁECZNA MOC UCZELNI – opracowanie  
i realizacja programów służących rozwijaniu kompetencji kluczowych wśród 
niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego” finansowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1. Zamawiający: 

Tarnowska Szkoła Wyższa 
ul. Ignacego Mościckiego 27 
33-100 Tarnów  
woj. małopolskie 
NIP: 869-183-12-21 
 
2. Termin składania ofert: 
do dnia 12.11.2019 r. do godz. 16:00- liczy się data wpływu 

3. Miejsce i sposób składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w jeden z wymienionych sposobów: 

3.1.przesłać w zamkniętej kopercie na adres Tarnowska Szkoła Wyższa,  

ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów z dopiskiem dotyczy zadania pn. „Realizacja 

usługi cateringowej dla uczestników projektu ,,SPOŁECZNA MOC UCZELNI – 

opracowanie i realizacja programów służących rozwijaniu kompetencji 

kluczowych wśród niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.”, 

3.2.złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w Tarnowskiej Szkole Wyższej,  

ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów z dopiskiem dotyczy zadania pn. Realizacja 

usługi cateringowej dla uczestników projektu ,,SPOŁECZNA MOC UCZELNI – 

opracowanie i realizacja programów służących rozwijaniu kompetencji 

kluczowych wśród niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego”, od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 

4.Informacja o składaniu ofert częściowych i wariantowych: 
4.1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4.2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 
5. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:  
Magdalena Osiak - nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia  
14 657 10 55 wew.12 
 
6. Opis przedmiotu zamówienia: 
6.1.Kod CPV zamówienia : 

55520000-1  Usługa dostarczania posiłków 

6.2.Przedmiotem zamówienia jest realizacja dla 96 uczestników (podzielonych na grupy 

6-cio, 12-sto lub 24 osobowe- łącznie 2 976 osobodni) usługi cateringowej, polegającej 
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na zorganizowaniu przerwy kawowej obejmującej: kawę, herbatę, wodę gazowaną i 

niegazowaną, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski (paluszki lub 

kruche ciastka lub owoce), jednorazowe mieszadełka, serwetki stołowe. Napoje 

zarówno zimne, jak również gorące podawane będą w jednorazowych naczyniach 

dostosowanych do temperatury napoju.  

6.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, która uzależniona 

będzie od realnej liczby uczestników biorących udział w zajęciach w danym dniu. 

O zmianach Wykonawca będzie informowany minimum jeden dzień przed terminem 

realizacji usługi we wskazanym powyżej terminie. Wykonawca nie będzie wnosił 

żadnych roszczeń z tego tytułu. 

Zamówienie będzie realizowane na terenie Tarnowskiej Szkoły Wyższej ul. Mościckiego 

27, 33-100 Tarnów. 

7. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do maksymalnie 30.06.2020 r. lub do 

zrealizowania wszystkich działań zaplanowanych w projekcie, wg harmonogramu zajęć 

określonego przez Zamawiającego, łącznie nie więcej niż 214 razy. 

8. Wymagania związane z realizacją usługi cateringowej: 

8.1. Wykonawca będzie zobowiązany do dowiezienia i rozłożenia cateringu na miejsce 

prowadzenia zajęć do Tarnowskiej Szkoły Wyższej ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów 

na własny koszt i ryzyko. 

8.2.Szczegółowy harmonogram dostarczania cateringu Zamawiający będzie 

przekazywał Wykonawcy na dany miesiąc, minimum 3 dni przed jego rozpoczęciem. 

8.3. Zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego informowania Wykonawcy  

o dokładnej ilości osób każdego dnia realizacji zajęć, co najmniej 2 godziny przed 

planowanym ich dostarczeniem. 

9.Warunki płatności: 

9.1 Wykonawca wystawiać będzie fakturę za każdy miesiąc, po zrealizowaniu usługi 

przypadającej na dany miesiąc, wraz z załącznikiem określającym liczbę osób dla 

których został zamówiony catering. 

9.2 Termin płatności wynosi do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

9.3 W przypadku, gdy instytucja współfinansująca projekt nie przekaże Zamawiającemu 

transzy dofinansowania, termin ten ulega wydłużeniu do 10 dni roboczych od dnia 

przekazania Zamawiającemu środków.  

10.Warunki udziału w postępowaniu : 

10.1.Wymaganedoświadczenie: 

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę  i 

doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

prawidłowego wykonania usługi. 

10.2.Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności, której 

dotyczy postępowanie, tj. posiadać aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno-
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Epidemiologicznej, stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do 

żywienia indywidualnego i/lub zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu.  

10.3.Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia. 

11.Zakres wykluczenia 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawca deklaruje spełnienie powyższych warunków przedstawiając stosowne 

oświadczenia. 

12. Kryteria wyboru: najniższa cena za 1 osobę. Cena – 100%. 

Punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 
Cena brutto oferty najtańszej za 1 osobę 
------------------------------------- x  100 = ilość punktów 
Cena brutto oferty badanej za 1 osobę 
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów.  

W przypadku, gdy w niniejszym postepowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej 

cenie, Zamawiający weźmie pod uwagę datę wpływu oferty. 

13. Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu wymaganego doświadczenia. 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 


