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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 14/DW/01/2022 z dn. 14.01.2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę gastronomiczną dla uczestników szkolenia Lokalnych Liderów Błękitnego Patrolu WWF w
projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-000042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020
I. Oznaczenie Projektu:
„Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach
działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
II. Tryb zamówienia:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24).
III. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług gastronomicznych dla uczestników szkolenia
Lokalnych Liderów Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich
siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia – 28.01.2022 r. – 29.01.2022 r.
3. Miejsce realizacji Przedmiotu zamówienia – Hel.
4. Zamówienie podzielone jest na 4 części:





Część 1 – przygotowanie ciepłego, wieczornego posiłku (kolacji), w dniu 28.01.2022 r.
Zapewnienie ciepłego, wieczornego posiłku w wersji wegetariańskiej (bez mięsa i ryb) dla nie
mniej niż 8 i nie więcej niż 16 osób. Ostateczne liczba uczestników zostanie potwierdzona do
25.01.2022 r.
Posiłek powinien rozpoczynać się o godzinie 19:00
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Miejsce posiłku powinno być zlokalizowane nie dalej niż 2 km od Stacji Morskiej im. prof.
Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Morska 2, 84-150 Hel)
Posiłek powinien składać się z co najmniej jednego dania ciepłego, deseru oraz co najmniej
dwóch napojów do wyboru dla każdego uczestnika (sok, woda, kawa, herbata itp.)
Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem szkolenia

Część 2 – przygotowania śniadania w dniu 29.01.2022 r.
Zapewnienie śniadania w wersji wegetariańskiej (bez mięsa i ryb) dla nie mniej niż 8 i nie więcej
niż 10 osób. Ostateczne liczba uczestników zostanie potwierdzona do 25.01.2022 r.
Posiłek powinien rozpoczynać się o godzinie 8:30 i trwać nie dłużej niż do 9:30
Miejsce posiłku powinno być zlokalizowane nie dalej niż 2 km od Stacji Morskiej im. prof.
Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Morska 2, 84-150 Hel), lub
być dostarczone do Stacji (catering)
Posiłek powinien być daniem śniadaniowym (np. jajecznica lub omlet lub zestaw pieczywa,
serów, warzyw itp.)
Podczas posiłku powinny być zapewnione ciepłe i zimne napoje: woda, kawa, herbata, oraz
mleko i cukier
Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem szkolenia

Część 3 – zapewnienie przerwy kawowej we wskazanej lokalizacji w dniu 29.01.2022 r.
Zapewnienie przerwy kawowej w trybie ciągłym, od 10:00 do 13:00 oraz od 14:00 do 16:00, w
Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (ul.
Morska 2, 84-150 Hel) dla nie mniej niż 10 i nie więcej niż 16 osób. Ostateczne liczba
uczestników zostanie potwierdzona do 25.01.2022 r.
W trakcie przerwy kawowej powinny być zapewnione co najmniej: kawa (rozpuszczalna i sypana
lub z ekspresu) oraz herbata, cukier, mleko, woda w szklanych opakowaniach, przekąski: ciastka,
słone przekąski, w tym produkty wegańskie, owoce.
Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem szkolenia
Część 4 – przygotowanie ciepłego posiłku (obiadu) w dniu 29.01.2022 r.
Zapewnienie obiadu w wersji wegetariańskiej (bez mięsa i ryb) dla nie mniej niż 10 i nie więcej
niż 16 osób. Ostateczne liczba uczestników zostanie potwierdzona do 25.01.2022 r.
Posiłek powinien odbyć się w godzinach 13:00-14:00
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Miejsce posiłku powinno być zlokalizowane nie dalej niż 2 km od Stacji Morskiej im. prof.
Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Morska 2, 84-150 Hel)
Posiłek powinien składać się co najmniej z pierwszego dania (zupa), drugiego dania, napoju
Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem szkolenia

5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie lub trzy lub cztery Części zamówienia.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu
zamówienia.
IV. Kod CPV:
55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków
55322000-3 - Usługi gotowania posiłków
55330000-2 - Usługi kawiarniane
V. Termin wykonania zamówienia:
1) Część 1 – 28.01.2022 r.;
2) Część 2 - 29.01.2022 r.;
3) Część 3 - 29.01.2022 r.;
4) Część 4 - 29.01.2022 r.;
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
VII. Dokumenty wymagane do złożenia oferty:
1.
2.
3.

Formularz ofertowy Wykonawcy (według wzoru z Załącznika nr 2)
Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (według wzoru z
Załącznika nr 3)
Klauzula informacyjna RODO (według wzoru z Załącznika nr 4)

VIII. Kryterium oceny ofert, wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oraz sposób
przyznawania punktacji:
Nazwa kryterium

Waga
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Cena brutto

100 %

Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże cenę brutto za jedną osobę uczestniczącą w Przedmiocie
zamówienia. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę
brutto.

Sposób obliczania ceny:
 Cenę należy obliczyć w taki sposób, by obejmowała wszelkie koszty związane z należytym
wykonaniem przedmiotu zamówienia. Należy ją podać w polskich złotych.
 Wszystkie czynności związane z obliczeniem ceny i mające wpływ na jej wysokość, Wykonawca
powinien wykonać z należytą starannością.
 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu kosztu
całkowitego, jaki poniesie Zamawiający za jedną osobę uczestniczącą w Przedmiocie
zamówienia.
IX. Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: dwojcieszek@wwf.pl
2. Ofertę należy złożyć do dnia 24 stycznia 2022 r. do godziny 10:00. O terminie wpłynięcia oferty
decyduje data doręczenia na pocztę mailową.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta składana mailowo w temacie wiadomości powinna odwoływać się do numeru referencyjnego
zapytania ofertowego.
5. W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, jak również Zamawiający jest uprawniony na każdym etapie
postępowania zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do prawidłowej
oceny złożonej oferty.
X. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
XI. Tryb udzielania wyjaśnień:
1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania
ofertowego. Pytania Oferenta muszą być wysłane na e-mail: dwojcieszek@wwf.pl
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi, które opublikuje przy właściwym postępowaniu na
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swojej stronie internetowej: https://www.wwf.pl/o-nas/przetargi oraz w Bazie Konkurencyjności.
XII. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mogą być podmiotami powiązanymi z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 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 radzie lub zarządzie fundacji
b) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
c) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
d) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
e) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega w/w wykluczeniu, tj. nie jest osobowo lub kapitałowo
powiązany z Zamawiającym składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego.
XIII. Tryb ogłoszenia wyników postępowania:
Wszyscy Oferenci, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a wybrany
Wykonawca dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
XIV. Załączniki do zapytania ofertowego:
Oznaczenie załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Nazwa Załącznika
Opis przedmiotu zamówienia
Wzór Formularza Oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Klauzula informacyjna RODO
Istotne postanowienia umowy

