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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Zamawiający:  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Narutowicza 34, 90-

135 Łódź 

2. Przedmiot zamówienia:   

 obsługa cateringowa podczas szkoleń w związku z realizacją bloku szkoleniowo-

doradczego ramach 3 edycji projektu „Kobieta w biznesie” realizowanego przez 

Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 

KOD CPV: 55520000-1, 55400000-4 

3. Realizacja zamówienia:   

Podczas szkoleń, które przewidziane są w terminach: 

 wrzesień-październik 2016 r. (dot. pierwszej edycji projektu), 

 marzec-kwiecień 2017r. (dot. drugiej edycji projektu), 

 styczeń-luty 2018r. (dot. trzeciej edycji projektu), 

4. Wymagania dotyczące usługi cateringowej: 

 zapewnienie uczestnikom szkoleń oraz trenerowi przerw kawowych całodziennych, 

uzupełnianych na bieżąco (max. 25 osób1 + trener):  

 ciastka /ciasto – co najmniej trzy rodzaje 

 napoje zimne(w tym: woda mineralna gazowana i niegazowana soki  

pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy)  

 kawa + śmietanka/mleko, 

 herbata(czarna, zielona, owocowa), 

 cukier porcjowany 

 zapewnienie własnych naczyń i sztućców (termosów/ podgrzewaczy, filiżanek, spodeczków, 

szklanek, łyżeczek, cukiernic, talerzy itp.) zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami menu 

(zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia naczyń plastikowych) 

                                                           
1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do podania zapotrzebowania na catering dla określonej ilości 

osób najpóźniej 1 dzień roboczy przed kolejnym dniem szkoleniowym. 
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 zapewnienie ciepłego posiłku (zupa+ danie główne + dodatki– wg zapotrzebowania) 

dla 25-osobowej grupy szkoleniowej + trener; menu zaproponowane przez 

Wykonawcę musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego i stanowić będzie 

załącznik do umowy.  

 świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających 

normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi w tym zakresie. 

 przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania 

artykułów spożywczych ( m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z późn. zm.). 

5. Usługi cateringowe będą udzielane na terenie Miasta Łodzi (w dniach od poniedziałku 

do piątku) w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Łączna ilość dni  podczas których ma być świadczony catering (każdy po 8 godzin): 3 

edycje * 7 dni szkoleniowych, w sumie 21 dni.. 

7. Łączna ilość osób korzystających z przerw kawowych i lunchowych:  3 edycje * 26 

osób, w sumie 78 osoby.  

8. Harmonogram:  

Szczegółowe terminy świadczenia usług cateringowych  zostaną wskazane przez 

Zamawiającego przed podpisaniem umowy, co będzie możliwe dopiero po ich 

ustaleniu, przez Zamawiającego z wykonawcą szkoleń. Po podpisaniu umowy 

możliwa będzie zmiana świadczenia usług cateringowych  z inicjatywy Zamawiającego 

pod warunkiem poinformowania Wykonawcy  co najmniej 5 dni przed terminem 

wykonania usługi.  

9. Warunki udziału: 

 Oferent musi spełniać warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania 

działalności lub czynności wymienionych w ofercie.  

 Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

należycie co najmniej 2 usługi cateringowe, o wartości minimum 15 000 zł brutto 

każda oraz załączy dowody, że usługi zostały wykonane należycie (Załącznik nr 3 + 

referencje/protokół zdawczo-odbiorczy). 
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 Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty 

niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia. 

 Płatności  wynikające z umowy w zakresie ww. usług dokonywane będą w trzech 

cyklach kolejno po zakończeniu świadczenia usług cateringowych w trakcie  trzech 

edycji szkoleniowych. 

 Oferta nie może być dzielona. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. 

10. Wymagane dokumenty: 

a) Załącznik 1 – formularz oferty. 

b) Załącznik 2 – oświadczenie  

c) Załącznik 3 – wykaz usług wraz z referencjami 

11. Opis sposobu przygotowania oferty : 
 Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik 

nr 1 do zapytania ofertowego. 

 Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do 

pisania lub czytelnym pismem ręcznym. 

 Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawki własnych pomyłek) dokonane w ofercie 

muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę. 

 Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy oraz ostemplowane pieczęcią firmową. 

 Do oferty należy załączyć dokumenty określane w punkcie 10. zapytania 

ofertowego. 

12. Termin i sposób składania ofert: 

 Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 30 września 2016r. do godziny 10.00 w 

sposób następujący: 

 w siedzibie Zamawiającego (ŁARR S.A. w Sekretariacie w godzinach 8.00-16.00), w 

nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej: 

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Narutowicza 34,  90-135 Łódź 
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Oferta na usługę cateringową 

 w projekcie „Kobieta w biznesie” 

 

NIE OTWIERAĆ 

 Lub przesłać na adres e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl. Oferty składane 
drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format 
JPG, PDF). 

13. Wezwanie do wyjaśnień: w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 

wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

14. Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

15. Wybór oferty: 

 Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniająca warunki określone  

w zapytaniu ofertowym. 

 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena- 90%(K1), 

Termin płatności za wykonaną usługę – 10%(K2). 

 Zastosowany wzór do obliczenia oferty w zakresie kryterium „cena brutto oferty”: 

  

 

 Ocena ofert w zakresie kryterium „termin płatności za wykonaną usługę” zostanie 

dokonana wg następujących zasad: 

 Oferta zawierająca 14-dniowy termin płatności otrzyma 2 pkt. przy założeniu, 

że 1% = 1 pkt.,  

 Oferta zawierająca 21-dniowy termin płatności - 5 pkt. przy założeniu, że 1% 

= 1 pkt., 

 Oferta zawierająca 30-dniowy termin płatności - 10 pkt przy założeniu, że 1% 

= 1 pkt. 

 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie 

warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów. 

 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

w ocenie łącznej ustalonej wg poniższego wzoru: 

Kc=K1 + K2 

 Kc = łączna ocena punktowa badanej oferty 

 K1 = wartość punktowa uzyskana w kryterium „cena oferty brutto”  

Liczba punktów = 
                                       

                   
     

mailto:kobietawbiznesie@larr.lodz.pl
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 K2 = wartość punktowa uzyskana w kryterium „termin płatności faktury za 

wykonaną usługę” 

 Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania. 

16. Unieważnienie postępowania i udzielenie zamówienia: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli: 

 Nie zostaną złożone co najmniej dwie oferty, 

 Cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. 

 Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było 

przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia 

prawidłowej umowy. 

 Zamawiający może unieważnić zamówienie bez podania przyczyny. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

 

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
 

Łódź 90-135, ul. Narutowicza 34 
Tel.: 42 208 92 42 lub 42 208 92 06 

E-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl 
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