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Zapytanie ofertowe nr 2/EACN/2019
w dnia 4 luty 2019 r.
na obsługę cateringową
warsztatu realizowanego w ramach projektu EACN

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Wojewódzka 42,
40-026 Katowice
II. POSTĘPOWANIA OGÓLNE:
Zgodnie z zasadami konkurencyjności zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
świadczenie usługi cateringowej dla 12 osób, podczas dwudniowego spotkania warsztatowego, które
odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniach 12 i 13 lutego 2019 r.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przygotowanie obsługi cateringowej wg poniższego harmonogramu i wymagań na dwudniowe
spotkanie warsztatowe dla 12 osób. W zakresie usługi jest przygotowanie i dostarczenie produktów,
ekspozycja we wskazanym miejscu i odbiór zastawy i resztek po zakończeniu warsztatów. Zakres
usługi w dniu pierwszym to serwis kawowy + słodki bufet + zimny bufet, w dniu drugim: serwis kawowy
+ słodki bufet. Usługa świadczona będzie w siedzibie zamawiającego: 40-026 Katowice
ul. Wojewódzka 42.

Dzień 1 - 12/02/2019 (wtorek)
Od godziny 13.30 – Serwis kawowy, słodki bufet i zimny bufet w formie przekąsek.
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Serwis kawowy i słodki bufet:
Kawa, 2 rodzaje herbaty (czarna i owocowa), cytryna, cukier, mleko,
Napoje zimne (woda niegazowana i gazowana, min 2 rodzaje soków),
Min1 rodzaj ciasta,
Ciasteczka dekoracyjne, drobne wyroby cukiernicze.
Posiłek w formie bufetu zimnego w formie przekąsek:
Fingerfoods,
Kanapki dekoracyjne.

Zakres obsługi:
 zastawa stołowa, szkło, serwetki, filiżanki
 transport
 Przewidziana ilość przekąsek na jedną osobę wyniesie nie mniej niż 10 szt.
 Kawa i woda na herbatę w termosach – min 300 ml na osobę
 Napoje zimne woda butelkowana 150-250 mln po 2 szt. na osobę
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 Napoje zimne soki butelkowane 150-250 mln po 2 szt. na osobę
Spotkanie warsztatowe będzie trwało w dniu pierwszym do godziny 19.00. Odebranie zastawy, szła i
termosów po pierwszym dniu warsztatów będzie możliwe w godzinach 19:00 – 19:30 lub 8:00 – 8:30
następnego dnia.

Dzień 2 - 13/02/2019 (środa)
Od godziny 9.00 -13.00 – Serwis Kawowy i słodki bufet:





Kawa, 2 rodzaje herbaty (czarna i owocowa), cytryna, cukier, mleko,
Napoje zimne (woda niegazowana i gazowana, min 2 rodzaje soków),
Min. 1 rodzaj ciasta
Ciasteczka dekoracyjne, drobne wyroby cukiernicze.

Zakres obsługi:
 zastawa stołowa ,szkło, serwetki, filiżanki
 transport
 Kawa i woda na herbatę w termosach – min 300 ml na osobę
 Napoje zimne woda butelkowana 150-250 mln po 2 szt. na osobę
 Napoje zimne soki butelkowane 150-250 mln po 2 szt. na osobę

Spotkanie warsztatowe w drugim dniu, będzie trwało do godziny 13.00. Odebranie zastawy, szła i
termosów możliwe w godzinach 13.30 – 16:00.

IV. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE OFERTY:








przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów
spożywczych,
świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości
produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie,
przygotowania stołów, ekspozycji menu, posprzątania po zakończeniu całego wydarzenia,
zapewnienie różnorodności wyżywienia w tym na prośbę Zamawiającego również posiłki
wegetariańskie i wegańskie czy bezglutenowe,
zapewnienie zastawy innej niż jednorazowa (ceramiczna/ porcelanowa szklana, sztućce
stalowe),
w cenę usługi wliczone będą wszelkiego rodzaju koszty poniesione przez Wykonawcę;
wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa w przypadku niemożności realizacji
usługi z przyczyn losowych.

V. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej;
2. dysponują odpowiednim potencjałem personalnym spełniającym wymagania sanitarne do
przygotowywania i serwowania posiłków,
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, między innymi środkami do transportu
posiłków, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi i BHP.
4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.

VI. SKŁADANIE OFERT:
1. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu oferty (podpisany skan załącznik nr 1) drogą
mailową na adres: biuro@silesia-automotive.pl do dnia 06.02.2019 r. godzina 15.00
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2. Wartość cenowa za usługę na ofercie nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony
Zamawiającego jest: Łukasz Górecki tel. 514-035-836; e-mail: biuro@silesia-automotive.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryterium oceny ofert jest cena – waga 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,
zawierająca najniższą kwotę brutto za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia, przy spełnieniu
wymagań formalnych zawartych w zapytaniu .

IX. WYNIK POSTĘPOWANIA:
O wyborze oferty zamawiający powiadomi na stronie internetowej.

X. Termin płatności
Do 14 dni po wykonaniu usługi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.

XI. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Katowicach zastrzega sobie prawo zmiany
zapytania i warunków, a także odwołania zapytania w każdym czasie bez podania przyczyny
oraz zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

XII. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
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