
 

 

 

Warszawa, dnia 22.02.2014 

 

Zapytanie ofertowe 
 
W związku z organizacją zawodów finałowych IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów w 
Warszawie (realizowanych w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu 
pracy z uczniem zdolnym” w ramach projektu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Unii 
Europejskiej) Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej poszukuje firmy cateringowej do 
obsługi zawodów. 
 
 
1. Zamawiający 

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej 
ul. Śniadeckich 8 
00-956 Warszawa 
NIP 701-013-93-35 
Regon 141516310 
http://www.sem.edu.pl 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

Wspólny słownik zamówień: 
kod CPV 55520000-1 usługi dostarczania posiłków 
kod CPV 55320000-9 usługi podawania posiłków 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na dostarczeniu i wydaniu posiłków 
dla uczestników: 
1. IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów – nie więcej niż 300 uczestników (młodzież 

szkolna). Termin realizacji usługi 15 i 16 marca 2014r. Miejsce: Warszawa. 
2. Seminarium – nie więcej niż 50 uczestników. Termin 15 marca, miejsce takie samo jak w 

przypadku IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. 
3. oceniających prace – nie więcej niż 50 uczestników. Termin realizacji usługi 15 marca 2014r. 

Miejsce: Warszawa (lokalizacja inna niż w poprzednich). 
We wszystkich przypadkach Zamawiający zapewnia miejsce do podawania posiłków, stoły, 
krzesła i dostęp do prądu. 
 
Kryteria jakie powinny spełniać usługi cateringowe: 

Wykonawca zapewnia: 
1. Dla potrzeb IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów: 

 Obiad dla wszystkich uczestników w dniu 15 marca 2014r. 

 Obiad dla wszystkich uczestników w dniu 16 marca 2014r. 

 Całodzienną przerwę kawową dla obsługi finału (nie więcej niż 30 osób) w dniu 16 marca 
2014r. 

2. Dla potrzeb seminarium: 

 Całodzienną przerwę kawową dla wszystkich uczestników seminarium w dniu 15 marca 
2014r.. 

3. Dla potrzeb oceniania prac: 

 Przerwę kawową dla wszystkich oceniających w dniu 15 marca 2014r. 

 Zimny posiłek dla wszystkich oceniających w dniu 15 marca 2014r. 
 

 Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do przygotowania miejsca 
posiłku we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. 

 Wykonawca zapewnia odpowiednią temperaturę dostarczonych posiłków. 

 Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za obsługę uczestników wydarzeń w zakresie 
serwowanego wyżywienia i sprzątania po posiłkach. W przypadku obsługi uczestników 

http://www.sem.edu.pl/


 

 

 

oceniających prace bieżąca obsługa nie jest wymagana – posiłek powinien zostać 
dostarczony, podany, a odbiór naczyń nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
– praca do późnych godzin nocnych. 

 Wykonawca zapewni zastawę (porcelanową, szklaną lub jednorazową) niezbędną do 
serwowania posiłków w zakresie gwarantującym wszystkim uczestnikom skorzystanie z 
zastawy w trakcie wydarzenia. 

 Wykonawca świadczyć będzie usługę wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy 
jakości, produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym 
zakresie, mając na względzie, że uczestnikami wydarzeń będzie młodzież w wieku 
szkolnym. 

 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów prawnych w zakresie przechowywania i 
przygotowywania artykułów spożywczych. 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia 
podwykonawcom. 

 Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. 
 

Zakres usługi: 

Obiad dla uczestników IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (młodzież szkolna) – 
zestaw serwowany dla jednego uczestnika: 

 Zupa warzywna. 

 Danie ciepłe mięsne serwowane z dodatkiem skrobiowym (ziemniaki, ryż, kasza, 
kopytka, kluski, itp.). 

 Surówka warzywna lub warzywa gotowane. 

 Kompot owocowy. 
Posiłek może być dostarczony jako wyporcjowany lub porcjowanie może odbywać się w 
chwili podawania obiadu. 
 
Przerwa kawowa: 

 Ciasteczka kruche. 

 Kawa rozpuszczalna i mielona. 

 Herbata czarna. 

 Herbata owocowa. 

 Mleko do kawy. 

 Cytryna. 

 Cukier. 

 Woda niegazowana. 
 

Zimny posiłek: 

 Przekąski zimne (sałatki,wędlina,sery). 

 Pieczywo mieszane. 

 Masło. 
 

Pozostałe warunki realizacji zamówienia: 

 Podana liczba uczestników jest szacunkowa. 

 Zamawiający w terminie do 3 dni przed terminem realizacji usługi cateringowej ma prawo do 
zmiany ilości uczestników korzystających z usługi cateringowej, o czym poinformuje 
Wykonawcę w formie zamówienia. 

 Rozliczenie finansowe z Wykonawcą będzie odbywać się po wykonaniu usługi cateringowej. 

 Wartość zamówienia obliczona będzie jako iloczyn liczby osób wynikających z zamówienia 
oraz ceny jednostkowej wynikającej z oferty Wykonawcy i płatna będzie po wykonaniu 
zamówienia na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury VAT. Za datę 
zapłaty uważana będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 



 

 

 

 
4. Kryteria oceny oferty 

1. Wymagania formalne 

 Złożenie oferty w terminie do 10.03.2014r. do godz. 10 osobiście, listem, e-mailem na 
formularzu „Wzór oferty" na adres: Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej 
ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa (p. 610), e-mail: stowarzyszenie.em@gmail.com 
Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego (Stowarzyszenia). Oferty złożone 

po terminie, o którym mowa powyżej nie będą rozpatrywane. 

 Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy), datą sporządzenia i 
być podpisana przez Oferenta. 
Ofertę należy wypełnić czytelnie (np. komputerowo lub WIELKIMI literami). 

Oferta powinna zawierać łączną cenę brutto za świadczoną usługę oraz ceny 

jednostkowe za poszczególne usługi (obiad, przerwa kawowa, zimny posiłek). 

 Wymagane załączniki:  

 podpisane „oświadczenie o braku powiązań" (wraz z datą podpisania),  

 wypełniony i podpisany (wraz z datą podpisania) załącznik „Doświadczenie” 

2. Kryteria oceny (wagi punktowe) 

Cena oferty = maksymalnie 70 pkt.  

Doświadczenie w realizacji usług – maksymalnie 30 pkt.  

W celu oceny doświadczenia w realizacji usług Wykonawca przedstawi w załączniku 

„Wykaz doświadczeń” listę zrealizowanych usług obejmujących dostarczenie cateringu 

dla młodzieży szkolnej w okresie ostatnich 3 lat. Za każde przedstawione 

doświadczenie w realizacji usług o podobnym charakterze (tj. obejmujących 

dostarczanie cateringu dla młodzieży szkolnej) oferent otrzyma 5 pkt., nie więcej jednak 

niż 30 pkt. łącznie. 

 Punkty za kryterium ceny zostaną przyznane według wzoru:  
X (liczba punktów za kryterium cena) = (A : B) x 70 pkt.  
Gdzie A - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w PLN),  
B - cena oferty ocenianej (w PLN) 

 Punkty za kryterium: Doświadczenie w realizacji usług. 
Komisja dokona oceny dodatkowego doświadczenia oferentów w realizacji świadczenia 

usług żywienia młodzieży szkolnej. Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji 

przekazanych w ofercie. Maksymalna liczba punktów za kryterium doświadczenie w 

realizacji usług wynosi 30 pkt. Za każdą przedstawioną usługę (jednak nie więcej niż 6 

usług), oferent otrzyma 5 pkt. Punktacja za przedstawione usługi obejmujące żywienie 

młodzieży szkolnej: 

= 5 pkt. za jedną (1) usługę, 

= 10 pkt. za dwie (2) usługi,  

= 15 pkt. za trzy (3) usługi, 

= 20 pkt. za cztery (4) usługi, 

= 25 pkt. za pięć (5) usług, 

= 30 pkt. za sześć (6) i więcej usług. 

Gdzie: = liczba punktów za kryterium usług obejmujących żywienie młodzieży 

szkolnej. 

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku 

oceny najwyższą liczbę punktów. 

5. Inne postanowienia 

 W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie wpłyną oferty, których ceny przewyższą kwotę, 

jaką Zamawiający może, zgodnie z budżetem projektu, przeznaczyć na sfinansowanie 



 

 

 

zamówienia. Zamawiający ponownie zaprosi Oferentów, którzy odpowiedzieli na niniejsze 

zapytanie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w wyniku złożenia ofert 

przekraczających budżet przeznaczony na zamówienie. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o braku powiązań 

3. Wykaz doświadczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OFERTA 

na świadczenie usługi cateringowej podczas zawodów finałowych IX Olimpiady Matematycznej 

Gimnazjalistów 

dla 

Stowarzyszenia na rzecz Edukacji 

Matematycznej 

ul. Śniadeckich 8 

00-956 Warszawa 
 

Nazwa /firmy/ Wykonawcy: 

 
Adres: Kod pocztowy: 

Miejscowość: Województwo: 

Telefon: Faks: 

Adres e-mail: Adres internetowy: 

NIP: REGON: 

 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert, przedstawiam poniżej ofertę na świadczenie usługi 

cateringowej podczas zawodów finałowych IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów w dniach 15 i 16 

marca 2014r., (realizowanych w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z 

uczniem zdolnym" w ramach projektu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej). 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu w łącznej kwocie: 

brutto: .............................. PLN (słownie: …………………………………………..………………………………………...). 

Cena jednostkowa jednej porcji cateringu (obiad):                                  ……………………….…… zł brutto 

Cena jednostkowa jednej porcji cateringu (przerwa kawowa):            ……………………….…… zł brutto 

Cena jednostkowa jednej porcji cateringu (zimny posiłek):                   ……………………….…… zł brutto 

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 14 dni, od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

 

Data i podpis 



 

 

 

 

Załącznik do formularza ofertowego na świadczenie usługi cateringowej podczas zawodów 
finałowych IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów w dniach 15 i 16 marca 2014r. 

 
OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że w dniu złożenia oferty na świadczenie usługi cateringowej podczas zawodów 

finałowych IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów w dniach 15 i 16 marca 2014 r., nie jestem 

powiązany osobowo lub kapitałowo ze Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Matematycznej 

w Warszawie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym (Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Matematycznej) 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

     ……………………..     ……………………………………….. 

Data       Pieczęć i podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Pieczęć Firmowa Oferenta:  

 

Załącznik do formularza ofertowego na świadczenie usługi cateringowej podczas zawodów 
finałowych IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów w dniach 15 i 16 marca 2014r. 

 
Wykaz doświadczeń 

 

 

Lp. Nazwa instytucji zlecającej  
Rodzaj 

dostarczanego 
posiłku  

Posiłek dostarczany 
na wskazane 
miejsce przez 

zlecającego: tak/nie 

Okres realizacji 
(podać miesiąc i 

rok) od – do 

Liczba 
dostarczonych 

porcji  

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

Oświadczam, że przedstawione informacje są zgodne z prawdą. 

 
 
                                                          
…………………………………………………… 

         (data i podpis Oferenta) 

 


