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Zapytanie ofertowe

na ustuge bufetowa, w trakcie spotkania diagnozujqcego sytuacje osob mtodych na rynku pracy i
mozliwosci lokalnych rynkow pracy, w tym pracodawcow w ramach projektu ,,Podlaskie otwarte dla
mtodych" realizowanego z Program u Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj.

Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieii publicznych - wartosc
zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiajacy):
Politechnika Biatostocka

15-351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A

REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:
Usiuga bufetowa na potrzeby realizacji spotkania organizowanego na Wydziale Zarza.dzania, 16-001 Kleosin, ul.
Ojca Tarasiuka 2 w ramach zadania projektu ,,Podlaskie otwarte dla mtodych". Realizacja zamowienia w
pomieszczeniach budynku Wydziatu Zarzqdzania Politechniki Biatostockiej

a) Termin realizacji zamowienia: 16.05.2016 r.
b) grupa od 40-60 osob
Harmonogram spotkania:

9.30 - 10.00 - Rozpocze.de spotkania

10.00 - 11.15 - Realizacja programu

11.15 - 11.45 - Przerwa kawowa

11.45 - 13.45 - Realizacja programu

13.45- 15.00 -Obiad

Przerwa kawowa:
• ciastka, ciasto,desery (w ilosci okSOOg na osobej;

Napoje
• warniki z wrzqtkiem - woda bez ograniczen;
• wybor gatunkowej herbaty ekspresowej: herbata czarna, zielona, mietowa, czarna/zielona

aromatyzowana lub owocowa;
• kawa rozpuszczalna typu classic w stoiczku, smietanka do kawy w ptynie;
• cukier biaty w saszetkach, cukier trzcinowy/brqzowy w saszetkach, cytryna - bez ograniczen;
• woda mineralna gazowana butelkowana - po 500 ml na osobej
• woda mineralna niegazowana butelkowana - po 500 ml na osobe.;

Obiad:

• obiad w formie bufetu szwedzkiego (ok. 350g/osob^ danie wraz z dodatkami)

• 3 dania do wyboru ( rozne typy mi^sa, 1 potrawa jarska)

• 2 rodzaje dodatkow do wyboru (np. ziemniaki, ryz, kasza, makaron)

• soki, woda mineralna - po 200ml na osobe,

• zestaw swiezych surowek

Wykonawca zapewni zastawe. (talerze, filizanki, szklanki na napoje zimne, talerzyki ceramiczne, sztucce), obsfuge.
re

przed i po spotkaniu.
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Wszelkie przygotowane na spotkanie positki i napoje po zakonczeniu spotkania zostana. przekazane

Zamawiajqcemu.

3. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czQSciowych.

4. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:
a) Wykonawca musi posiadac uprawnienia do wykonania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jesli przepisy

prawne naktadajq obowia.zek posiadania takich uprawnieri;
b) Wykonawca musi znajdowac sie. w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie

zamowienia;
c) Wykonawca musi dysponowac potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
d) Z mozliwosci realizacji zamowienia wyta.czone sa. podmioty, ktore powiqzane 53 z Zamawiajqcym lub

osobami upowaznionymi do zaciqgania zobowiqzari w imieniu Zamawiajgcego lub osobami wykonujqcymi w
imieniu Zamawiajqcego czynnosci zwia.zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy osobowo lub kapitatowo poprzez:

- uczestnictwo w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,

- posiadanie udziatow lub co najmniej 10% akcji,

- petnienie funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarza.dzaja.cego, prokurenta, petnomocnika,

- pozostawanie w zwia.zku matzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,

opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiqzari kapitatowych lub osobowych, o ktorych mowa powyzej oferent zlozy

oswiadczenie o braku wyste.powania ww. powiqzah.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Wykonawcy zobowia.zani sa. zapoznac sie_ doktadnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i

przygotowac oferty zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie;
b) Wykonawcy ponosza. wszelkie koszty wtasne zwia.zane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od

wyniku post^powania;
c) Zamawiajqcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwiqzku z

przygotowaniem i ztozeniem oferty;
d) Wykonawcy zobowia.zuja. sie. nie podnosic jakichkolwiek roszczeh z tego tytutu wzgle_dem Zamawiajqcego;
e) Oferta musi zawierac naste.puja.ce dokumenty - oferta cenowa (Zata.cznik nr 1), OSWIADCZENIE

WYKONAWCY O BRAKUPOWIA.ZAN OSOBOWYCH LUB KAPITAtOWYCH (Zaiqcznik nr 2)
f) Oferta zgodnie z zatqcznikiem nr 1 powinna bye sporza.dzona w je_zyku polskim, na maszynie do pisania,

komputerze lub inna. trwata., czytelna. technika.;
g) Oferta musi bye podpisana przez osob^ lub osoby uprawnione do wyste.powania w obrocie prawnym w

imieniu Oferenta, przy czym podpis musi bye czytelny lub opatrzony piecza.tka. imienna.. W przypadku, gdy
Oferenta reprezentuje petnomocnik, nalezy dotgczyc petnomocnictwo potwierdzajqce zakres umocowania,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta;

h) Ewentualne poprawki w tekscie Oferty musza. bye naniesione w czytelny sposob i parafowane przez Osoby
Uprawnione;

6. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:
Oferty nalezy przestac w terminie do dnia 12.05.2016 r. do godz. 10.00 w zamkni^tej kopercie, zapiecz^towanej w sposob

gwarantujqcy zachowanie poufnosci jej zawartosci oraz zabezpieczajqcej jej nienaruszalnosc na adres: Politechnika

Biaiostocka 15 - 351 Biafystok, ul. Wiejska 45 A (pok. 5 B) Biuro ds. Kozwoju i Programdw Miqdzynarodowych

zdopiskiem:

,,Oferta na ustug^ bufetowa w ramach realizacji zadania projektu ,,Podlaskie otwarte dla mtodych"

CN
Oferty, ktore wptyn^ do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie sktadania ofert be.ds odsytane bez
otwierania. Nie dopuszcza si? sktadania ofert w wersji elektronicznej. o
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7. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia oraz

powinna uwzgl^dniac ewentualne rabaty. Wykonawca zobowiqzany jest do podania catkowitej ceny

zamowienia, wyliczonej do dwoch miejsc po przecinku.

8. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent be_dzie SIQ kierowat przy wyborze oferty:
Zamawiajqcy dokona ocenywaznych ofert na podstawie naste.puja.cych kryteriow:

Cena -100 %

9. Ocena ofert:
Sposob oceny ofert:

Oferta z najnizsza. cena. za osobe^ uzyska 100 pkt. w tej cze_sci oceny. Pozostate oferty zostana. ocenione wg

nast^pujqcego wzoru:

Cn = c min/cn ) x 100 pkt.

c min - cena minimalna wsrod ztozonych ofert

e n - cena zaproponowana przez Oferenta n

10. Rozstrzygniecie poste.powania i zlecenie realizacji zamowienia
Post^powanie ofertowe zostanie rozstrzygnie_te nie pozniej niz w dniu 12 maja 2016 r. 0 wynikach

poste_powania jego uczestnicy zostana. poinformowani poprzez ogtoszenie protokotu wyboru oferty na stronie

internetowej BIP PB w dniu 12 maja 2016 r. do godz. 15.30. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w

wyniku rozstrzygni^cia post^powania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamowienia oraz umowa z

dodatkowymi informacjami wskazanymi w tresci niniejszego zapytania. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc

przesuni^cia w/w terminow w sytuacji, gdyby wynikato z koniecznosci przediuzenia analizy ofert i zwiqzanej z

tym potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od oferentow.

Zamawiajqcy wskaze konkretna. lokalizacj^ spotkania i ostatecznq liczbe, osob w momencie przekazania
realizacji zamowienia wybranemu oferentowi.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo odstqpienia bqdz uniewaznienia zapytania ofertowego bez koniecznosci
podania przyczyny.

Biatystok, 06.05. 2016 r.

Zatwierdzit i podpisaf:

Kierownik Biura ds. Rozwoju
i Programow Ml^dzynarodowyW)

Daniel tukasz Puch
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Zatqcznik nr 1

RO-410.083/63/01/2016

Ja/My nizej podpisani
FORMULARZ OFERTOWY

z siedziba.: .................................................................

is i Nazwisko, Tel do kontaktu w sprawie oferty: .

e-mail osoby do kontaktu w sprawie oferty:

na ustugQ bufetowa. w trakcie spotkania diagnozujqcego sytuacj^ osob mtodych na rynku pracy i mozliwosci lokalnych
rynkow pracy, w tym pracodawcow, ktore odb^dzie si^ na Wydziale Zarzqdzania Politechniki Biatostockiej 16-001 Kleosin,

ul. Ojca Tarasiuka 2 w ramach zadania realizowanego projektu ,,Podlaskie otwarte dla mtodych", w terminie 16

maja 2016 r. zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 06.05 2016 r.

Lp-

1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Ustuga bufetowa

za cene. netto
za 1 osobe..

podatek
VAT

Cena brutto
za 1 osobe.

Minimalna cena brutto za

wykonanie zamowienia.

(cena za 1 os. X 40 os.)

Cena za 1 osob? obejmuje wszelkie koszty zwia.zane z organizacja, ustugi: koszty produktow, przygotowania menu, obstugi,

transportu i rozstawienia cateringu w dniu spotkania itp.

Termin realizacji: 16.05. 2016 r.

miejscowosc i data Pieczqc i podpis Wykonawcy
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Zatqcznik nr 2

OSWIADCZENIE WYKONAWCY 0 BRAKU POWIAZAN OSOBOWYCH LUB KAPITAtOWYCH

Oswiadczam, ze nie jestem powiqzany z zamawiajqcym pod wzgledem osobowym lub kapitatowym.

Przez powiqzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie^ wzajemne powiqzania mie.dzy zamawiajacym lub osobami

upowaznionymi do zacia,gania zobowiqzari w imieniu zamawiajgcego lub osobami wykonuja.cymi w imieniu zamawiajgcego

czynnosci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawca,, polegaj^ce w

szczegolnosci na:

1. uczestniczeniu w spoke jako wspolnik spofki cywilnej lub spotki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji;
3. petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta lub petnomocnika;
4. pozostawaniu w zwiqzku matzehskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej lub

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

miejscowosc i data Piecz^c i podpis Wykonawcy

LO

on


