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Płock, dnia 30.03.2021r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Cat/1/PN34/2021 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, zaprasza do złożenia oferty na: „Usługę cateringową” 
w celu realizacji Projektu pn. „Zawodowcy na 5.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 
Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. 

 

Zamawiający: 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku  

ul. Ułańska 1; 09-402 Płock  

Prowadzący zamówienie 

(adres): 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku  

Biuro Projektów, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock 

Biuro Projektów 

godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00  

tel. 24/ 264-22-77, 515-535-047; fax. 24/ 264-22-77,  

www.zdz-plock.com.pl  e-mail: biuro@zdz-plock.com.pl 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługę cateringowa  

Zakres rzeczowy dostawy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia, która stanowi 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do 
Zapytania ofertowego. Wszystkie Załączniki  stanowią integralną część Zapytania. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

główny: Kod CPV: 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 
55321000-6 Usługi przygotowania posiłków 

55320000-9 Usługi podawania posiłków 

3. Terminy: 
a) Termin na złożenie oferty: 07.04.2021 r. (do godziny 12:00) 
b) Przewidywany termin podpisania umowy: IV.2021 r. 
c) Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 30 czerwca 
2023r. wg harmonogramu dostarczonego przez zamawiającego, przy czym zakłada się realizację 
w podziale na edycje: 
- I edycja kursów w okresie IV-XII.2021r., 
- II edycja kursów w okresie I-VI.2022 r.,  
- III edycja kursów w okresie I-VI.2023 r. 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres: ul. Ułańska 1; 09-402 Płock oraz ewentualnie na 
wskazany przez Zamawiającego adres w promieniu do 10 km. od Miasta Płocka. 

4. Miejsce i termin składania ofert; 

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia, do dnia  

07.04.2021 r. do godz. 12:00, w wybranej przez Wykonawcę formie: osobiście lub kurierem lub 

pocztą do sekretariatu na adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1; 09-

402 Płock lub w formie elektronicznej jako podpisany skan oferty na adres e-mail: biuro@zdz-

plock.com.pl 

Oferta złożona w formie papierowej winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem: 

 

„Usługa Cateringowa – w celu realizacji Projektu pn. „Zawodowcy na 5.”  NIE OTWIERAĆ przed 

07.04.2021 r. godz. 12:00 

 

 

 

http://www.zdz-plock.com.pl/
mailto:biuro@zdz-plock.com.pl
mailto:biuro@zdz-plock.com.pl
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5. Warunki udziału w zamówieniu: 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawca, który spełniają następujące warunki: 

1- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

 

2 - zatrudnia przy realizacji przedmiotu zamówienia minimum jedną osobę z niepełnosprawnością 

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych; ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) podaje definicję 

niepełnosprawności jako trwałej lub okresowej niezdolności do wypełniania ról społecznych 

z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującej 

niezdolność do pracy. 

Wyżej wskazana osoba powinna być zatrudniona przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od daty podpisania umowy o realizację zamówienia publicznego nieprzerwanie przez cały okres 

trwania umowy. jednak w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub 

przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia 

na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej. 

Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań zatrudniania 

osoby z niepełnosprawnością. Na żądanie zamawiającego wykonawca obowiązany będzie 

niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania powyższej osoby. W przypadku niezatrudniania 

w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego osoby 

niepełnosprawnej wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej 

zgodnie z warunkami umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

3 - Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w zakresie przygotowania posiłków. 

Wykonawca wyłoniony do realizacji usługi cateringowej nie może zlecać wykonania usługi w zakresie 

przygotowania posiłków osobom trzecim lub innym podmiotom 

6. Części i kryteria: 

a) Części – Składanie ofert częściowych nie jest dopuszczone.   

b) Kryteria:  

1. Cena – 100%: 

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 

Oferta cenowa winna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia. 

Wykonawca składając ofertę cenową jest zobowiązany przyjąć kalkulację zestawu obiadowego (zupa 

+ drugie danie + napój) uwzględniając średnią cenę z zestawów dla uczestników. 

Do obliczenia ceny należy  przyjąć orientacyjną ilość posiłków tj. 2 550  zestawów.   

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone jako iloczyn wydanych zestawów obiadowych oraz 

ceny jednostkowej za jeden zestaw obiadowy. Rozliczenie umowy będzie odbywało się w trybie 

miesięcznym zgodnie z ceną jednostkową wskazaną w ofercie za faktycznie dostarczoną ilość 

posiłków. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 

1.  
Ofertę cenową zgodnie z Formularzem Ofertowym wraz z integralnymi Oświadczeniami  

(załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia).  

2.  
Pełnomocnictwo (jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, 

należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności)  

3. 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

W przypadku wskazania, w ofercie cenowej, przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
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ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty 

 

OCENA KRYTERIUM CENOWEGO: 

1 – Cena usługi - cena brutto za zorganizowanie cateringu dla 1 uczestnika podczas jednego  

dnia spotkania (1 osobodzień) – waga 100% . Zaproponowana cena powinna zawierać wszystkie koszty 

związane z realizacją usługi. 

Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 2 Formularz oferty cenowej 

uwzględniającego cenę brutto za 1 osobodzień (łączna kwota brutto za obiad + kosz bufetu dla jednej 

osoby w ciągu 1 dnia szkoleniowego). 

 

 

Nr kryt. Wzór 

1 

Cena brutto 
 

CRn 
KU =    ---------------------------      x 100 pkt. 

CRo 

KU - wartość punktowa: Koszt Usługi 

CRn - cena brutto za 1 osobodzień usługi wg najkorzystniejszej oferty. 

CRo - cena brutto za 1 osobodzień wg ocenianej oferty. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszym Zaproszeniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryterium wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Zapytania 
ofertowego.  

 

7. Pozostałe: 

a) Zamówienia uzupełniające: n/d 

b) Warunki zmiany umowy: n/d 

c) Osoby do kontaktu: Bartłomiej Głowacki/Justyna Pesta: tel. 24-264-22-77; Biuro Projektu: 515-

535-047. 

- Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 8:00 do 

15:00 pod wymieniony powyżej nr telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie 

po uzgodnieniu telefonicznym. Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 

8:00 do 15:00 w siedzibie Zamawiającego.  

 

8. Załączniki: 

 a) załącznik nr 1 - CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

b) załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

c) załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY 

9. Z Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa  

zgodnie z Projektem umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Zaproszenia. 

11. W przypadku, gdy najlepsza oferta będzie opiewała na kwotę wyższą niż w budżecie projektu 

Zamawiający zastrzega możliwość nie wyłonienia Wykonawcy w przedmiotowym zamówieniu. 
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12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że:  

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Płocku ul. Ułańska 1; 09-402 Płock. 

b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);  

d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania 
tych danych, zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie ze środków UE; 

e. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;  

f. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 


