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 Numer Sprawy: ZPU/01/2018                                                     Puławy, dnia 03.01.2018 r.  
 
                    

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
na sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla IUNG-PIB w Puławach 

 
I. Tryb postępowania:  

Zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 ze zm.) oraz art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się. 
 

II. Dane dotyczące Zamawiającego: 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8          
 

III. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami  w przedmiotowym postępowaniu są:   
Agnieszka Stawarz - Dział Zamówień Publicznych 
tel. 81/ 4786 990,  fax. 81/47 86 900, e-mail: dzp@iung.pulawy.pl 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia CPV: 55 52 00 00-1, 55 52 30 00-2 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług cateringowych dla jednostek 

organizacyjnych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w 

związku z planowanymi konferencjami, szkoleniami i innymi spotkaniami. 

1) Usługa będzie świadczona w lokalach stanowiących własność Zamawiającego. Zamawiający informuje, że 

dysponuje salami dla 20-50 osób i salą dla 200 osób.  

 2) Usługi obejmują przygotowanie i podanie obiadów, kolacji i serwisów kawowych. 

3) Szacunkowa ilość konferencji, szkoleń i innych spotkań to nie mniej niż 66 wydarzeń. Przewiduje się: 1 spotkanie 

na około 200 osób, 5 konferencji na min.100 osób, min. 25 szkoleń na min. 50 osób, min. 30 spotkań na min.20 

osób   i min.10 wydarzeń na min.10 osób. 

 4) Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia, zostały określone w załączniku numer 2 do 

Zaproszenia – (szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku numer 3 do 

Zaproszenia  - ( formularz asortymentowo-cenowy). 

        5) Określone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianom w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

 
V. Warunki stawiane wykonawcom: 

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu: 
1.1  posiadania  wiedzy i doświadczenia do wykonania zmówienia; 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
zakończył realizację co najmniej trzech głównych usług, rozumianych jako trzy odrębne zamówienia 
odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. 
 
Przez główne usługi, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć:  
1) trzy  usługi cateringowe polegające na obsłudze imprez o liczbie uczestników nie mniej niż 100 osób o wartości 

nie mniejszej niż 20 000,00 zł  w każdej z nich;  

http://www.iung.pulawy.pl/
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1.2    Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;      

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności przedstawi polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności z zakresem ubezpieczenia zgodnym z przedmiotem 
zamówienia na okres obowiązywania umowy, na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 PLN, na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
W przypadku gdy wykonawca powołuje się przy realizacji zamówienia na  zasoby innego podmiotu musi wykazać, że 
ten podmiot posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 PLN . 

 
Uwaga! Niespełnienie przez Wykonawcę w/w  warunków  spowoduje odrzucenie oferty bez dokonywania jej 
merytorycznej oceny. 
 

VI. Termin i Miejsce wykonania zamówienia: 
1 Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy. 
2 Usługi będą wykonywane sukcesywne, na koszt i ryzyko  Wykonawcy, według składanych zamówień ( fax lub e-mail) 

przez Zamawiającego. 
3 Miejsce świadczenia usług: wszystkie usługi cateringowe w ramach przedmiotowego postepowania będą świadczone 

na terenie obiektów należących do Zamawiającego, zlokalizowanych przy: 

 IUNG-PIB w Puławach – Sala Kongresowa, sale konferencyjne w Zakładach Naukowych i Działach Obsługi IUNG-
PIB, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8  

 IUNG-PIB w Puławach – Innowacyjno-Naukowe Centrum Badań Rolniczych, 24-100 Puławy, Krańcowa 8 

 IUNG-PIB w Puławach – Aleja Królewska 17 
 

VII. Zapłata ceny / Rozliczenie umowy 
1. Wynagrodzenie za każdą należycie wykonaną usługę, obliczone będzie w oparciu o ceny jednostkowe brutto 

określone w formularzu asortymentowo-cenowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz faktyczną ilość 
wydanych porcji. 

2. Zapłata nastąpi po zakończeniu każdej usługi i będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w ciągu 
21 dni od daty otrzymania faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

3. Faktura za zrealizowane zamówienie, wystawiona zostanie każdorazowo na  Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą  24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 i przesłana na 
powyższy adres. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia 
wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych  podlegających doliczeniu do ceny. 

5. W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty 
ustawowych odsetek. 

6. W przypadku odwołania przez Zamawiającego danej usługi cateringowej z przyczyn od niego niezależnych, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi. 

 
VIII. Wymagania dotyczące złożenia oferty:  

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie. 
Kopertę opatrzyć napisem: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w 
Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy – „OFERTA NA SUKCESYWNE ŚWIADCZENIE USŁUG 
CATERINGOWYCH " nie otwierać przed godz. 10:15 w dniu 11.01.2018 roku. 

2. Termin złożenia oferty do dnia 11.01.2018 roku godz. 10.00 
3. Miejsce złożenia oferty:  SEKRETARIAT GŁÓWNY INSTYTUTU w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy 
4. Termin otwarcia ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi 11.01.2018 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego 

w Puławach, ul. Czartoryskich 8, w lokalu:  pokój kierownika Działu Zamówień Publicznych 
 

Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania, 
którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano 
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       IX.     Sposób oceny ofert  
1.     Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w złotych polskich, na którą składa się cena netto + 

należny podatek VAT. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.  
Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru matematycznego:  
 

           cena oferty najkorzystniejszej 
-------------------------------------------------- x 100 = liczba punktów, gdzie: 

                                                 cena oferty badanej 
 
100 – waga - kryterium oceny  
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans cen (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone 
kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 
punktów.  

 
     X. Sposób obliczenia oceny oferty 
 1. Przez cenę należy rozumieć cenę 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. 204, poz. 915 ). Jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która 
Zamawiający obowiązany jest zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i 
usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją i wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca jak i ewentualne ryzyko wynikające z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania ofert. Cena obejmuje wszystkie należności, 
związane z wykonaniem umowy, do których poniesienia jest zobowiązany Wykonawca, w tym w głównej mierze 
transport i dostawa związana z usługą oraz obsługa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3.  Wykonawca podaje cenę jednostkową netto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. Jeżeli wykonawca zaproponuje w 
ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie, zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty. 

 
      XI. Wybór najkorzystniejszej oferty: 
1.   Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże  

oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia. 
2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. 
  

XII. Dokumenty wymagane, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:  
1. Wypełniony Formularz Ofertowy Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 
2. Parafowany opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do zaproszenia  
3. Wypełniony Formularz asortymentowo – cenowy  – zgodnie z załącznikiem nr 3 do zaproszenia 
4. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
5. Zaakceptowany wzór umowy ( parafowany)  - zgodnie z załącznikiem nr 4 
6. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - (wzór 
załącznik nr 5 do Zaproszenia). 
 
Wykonawca musi wykazać, że zakończył realizację co najmniej trzech głównych usług, rozumianych jako trzy 
odrębne zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. 
 
Przez główne usługi, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć:  
1) trzy usługi cateringowe polegające na obsłudze imprez o liczbie uczestników nie mniej niż 100 osób o wartości 

nie mniejszej niż 20 000,00 zł w każdej z nich;  
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Dowodami, o których mowa powyżej są:  
-   poświadczenia (referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające 

należytą realizację usług), z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub   

- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać oświadczenia. 

 
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej 
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających należytą realizacje zamówienia. 
 
W przypadku gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z 
poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane 
nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie 
było lub miało być wykonane, o przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 
zamawiającemu. 
 

7.  Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca 
w złożonym dokumencie musi wykazać, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 100 
000,00 PLN . 
  
W przypadku gdy wykonawca powołuje się przy realizacji zamówienia na  zasoby innego podmiotu musi wykazać, że 
ten podmiot posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 PLN . 

 
8. upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 

dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo 
notarialnie poświadczonej kopii. 

 
 
 
             Kierownik Działu                                                                                                                                                              Główna Księgowa  
              Agnieszka Stawarz                                                                                                                                                      Barbara Jóżwicka - Kozak   
       …………………………………                    ……………………………………………….                
                  /sporządził/                                                                 /zatwierdził/  
 

 

Załączniki do zaproszenia: 

1) Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 
2) Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 
3) Załącznik Nr 3 - formularz asortymentowo-cenowy 
4) Załącznik Nr 4 - Wzór umowy 
5) Załącznik Nr 5 - wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat 
 

 


