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Zapytanie ofertowe
na zakup usługi caterangu w miejscowości Dublin (trlandia) dla 43 osób W okresie od o4.o7,2o22r.
do22.07.2o22r.wyłącznie W dni robocze od poniedziałku do piątku łącznie 15 dni

t. Zamawiający:
Nabywca: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, o3-7L9 Warszawa, NlP L132453940;
odbiorca: Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, ul. Jana Matejki 9, o7-2oo
Wyszków
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania
przepisy ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. osoba upoważniona do kontaktu:
An n a Pon ichtera, tel. 29 7 53L825, a. pon ichtera @zs3-wyszkow. p I

4. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi caterĺngu w miejscowości Dublin (lrlandia) dla 43 osób
w okresĺe od04.07'2o22r. do22.07.2022r. wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku
łącznie 15 dni z możliwością zwiększenia ilości dni nie więcej jednak niż o 3 dni w okresie od
29.06.2022r. do 01.07 .2022r.
5. opis przedmiotu zamówienia:
Catering obiadowy w formie bufetu wg schematu:
- od o4.o7.2022r. do 22.07.2o22r. wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku łącznie 15
dni, zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości obiadów dla 43 osób nie więcej niż o 3
dni w okresie od 29.06'20Ż2r. do 0L.o7.2o22r.;
- obiady mają obejmować danie główne w opcji mięsnej (mięso drobiowe/ wieprzowe / wołowe/
ryby) podane z ziemniakami/ makaronem / ryŻem wraz z surówkami/ gotowanymi warzywami,
dopuszcza się jedno danie wegetariańskie raz w tygodniu, dania powinny być zrőżnicowane
w ujęciu tygodniowym;
- obiad powinien być dostarczony W formie ciepłej na tacach/półmiskach (bez sztućców i talerzy);
- miejsce wykonania zamówienia (dostarczenia zamówionego cateringu): JB's Student Campus,
9-L2 Navan Rd, Cabra West, Dublin 7, D07 T44N, lrlandia;
- obiady należy dostarczyć do wskazanego powyżej mĺejsca w godzinach 15.30 - L6.00'
6. Warunki udziału w postępowaniu:
1) W przypadku gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna

lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu Wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może
w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub
udzielenie wyjaśnień, W Wyznaczonym terminie.

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 9 -
Kryteria oceny ofert.

3) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, zostanie o tym
poinformowany w oddzielnym piśmie.

4) W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał
kolejną najwyższą liczbę punktów.

7. Opis sposobu obliczania ceny:
1) W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania) Wykonawca poda wszystkie koszty

związane z wykonywaniem zamówienia.
2) Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN/ EUR.

8. Opis przygotowania oferty:



1) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
2| oferta zostanie sporządzona w języku polskim/angielskim, na formularzu stanowiącym

załącznil< nr 1 do ninicjszcgo zapytania ofertowego.
3) Do formularza oferty należy załączyć;

- dokumenty rejestrowe firmy,
- propozycja menu na w ujęciu tygodniowym.

4| ofertę składa się w formie elektronicznej lub osobiście w sekretariacie szkoły.

5) oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentu jącą/e Wykonawcę.
6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez

osobę bądź osoby podpisujące ofertę.
7| Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty'

9. Kryteria oceny ofert: kryterium cenowe -80%, propozycja menu -2Oo/o

10. Termin, miejsce isposób składania ofert:
ofertę należy złoŻyćna formularzu stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego zapytania ofertowego
w terminie do 28.06.2022 roku do godziny 12.00 drogą e-mail na adres: a.ponichtera@zs3-
wyszkow.pl bądź osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego, ul. Jana

Matejki 9, o7-20o Wyszków w zamkniętej kopercie z opisem: oferta na usługę cateringu

w miejscowości Dublin (lrlandia) dla 43 osób.
Ll,. Uwagikońcowe:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez wskazania przyczyny,

- poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
- negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy zloŻyli ważne oferty.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do płatności za usługę w dwóch transzach, każda po

50 % wartościzamówienia: pierwsza ptatnośćokoL.07.2o22r', druga płatność ok

L7.07.2O22r.
4) lnformacja dotycząca RoDo:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 im. Jana

Kochanowskiego w Wyszkowie, ul. Jana Matejki 9,07-2o0 Wyszków, reprezentowany przez

Dyrektora szkoły.
2l lnspektor Ochrony Danych: Pan Krzysztof Laszczkowski, e-mail: iod@ckziu.ostroleka.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem tj. wyborem oferty

na zakup usługi cateringu w miejscowości Dublin (lrlandia) dla 43 osób.

4) odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie

przepisów prawa.

5) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,

a później przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6) Posiadają Państwo prawo do:

- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzan)a,

-złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego W sprawach ochrony danych

osobowych.
7| Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie

możliwe udzielenie zamówienia.
5) Załączniki do zapytania ofertowego:
1) Załącznik nr L - Formularz oferty.
2) Wzór umowy
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