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Akademia Pomorska w Słupsku                                                                         Słupsk   11.09.2017r. 

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska 

email: natalia.kurhaluk@apsl.edu.pl 

 

Zapytanie Ofertowe   

 na usługę cateringową w ramach projektu  

nr POWR.03.01.00-00-C038/16-02, pn. „ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską”” 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Akademia Pomorska w Słupsku 

ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk 

NIP: 839-10-28-460, REGON:  000001549 

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest  usługa cateringowa w ramach realizacji projektu nr nr POWR.03.01.00-00-

C028/16-02, pn. „ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską”” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

b) Danie obiadowe składające się z drugiego dania + napoju oraz przerwy z gorącym napojem (kawa, 

herbata + ciastka lub ciastko (np. pączek, drożdżówka, itp.) 

c) Termin wykonania usługi - usługa świadczona będzie od października  2017 –do  końca maja 2019 r. 

przez  26  dni łącznie (tzn. 13 dni w terminie od października 2017 do maja 2018 oraz 13 dni w terminie 

od października 2018 do maja 2019 r.)  przypadające w soboty. 

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci 

harmonogramu dostarczania posiłków. 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od października  2017 – do końca maja 2019 r. przez  

26  dni łącznie (tzn. 13 dni w terminie od października 2017 do maja 2018 oraz 13 dni w terminie od 

października 2018 do maja 2019 r.)  przypadających w soboty. 

 

- październik 2017 r. – 2 dni  cateringu dla 42 osób; 

- - listopad  2017r. – 2 dni cateringu dla 42 osób; 

- - grudzień 2017r. – 1 dzień cateringu dla 42 osób; 

- - styczeń 2018 r. – 1 dzień cateringu dla 42 osób; 

- - luty 2018 r. – 2 dni cateringu dla 42 osób; 

- - marzec 2018 r. – 2 dni cateringu dla 42 osób; 

- - kwiecień 2018 r. – 2 dni cateringu dla 42 osób; 

- maj 2018 r. – 1 dzień cateringu dla 42 osób; 

oraz: 

- październik 2018 r. -2 dni  cateringu dla 42 osób; 

- - listopad  2018 r. – 2 dni cateringu dla 42 osób; 

- - grudzień 2018r. – 1 dzień cateringu dla 42 osób; 

- - styczeń 2019 r. – 2 dni cateringu dla 42 osób; 

- - luty 2019 r. – 1 dzień cateringu dla 42 osób; 

- - marzec 2019 r. – 2 dni cateringu dla 42 osób; 

- - kwiecień 2019 r. – 1 dni cateringu dla 42 osób; 

- maj 2019 r. – 2 dni cateringu dla 42 osób; 

 

Razem: 26 dni od października 2017 r. do maja 2019 roku. 

Średnia liczba zajęć:  7 godzin dziennie. 

Harmonogram zajęć zostanie ustalony we wrześniu 2017 r.  

* zajęcia na poszczególnych zjazdach będą realizowane w ciągu 1 dnia tj. w soboty  

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  

adres: Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 

22b, 76-200 w Słupsku z dopiskiem: CATERING  do dnia  13.10.2017 r.  
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2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://apsl.nowybip.pl/zamowienia oraz w bazie 

konkurencyjności pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Kryteria oceny ofert:  

cena-95%,   doświadczenie - 5% 

Wykonawca otrzyma 5 pkt w podanym kryterium oceny oferty o ile wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał co najmniej  10 usług obejmujących swoim zakresem catering imprez/szkoleń/konferencji o 

wartości co najmniej  5.000 .zł  każda; 

Na potwierdzenie złoży wraz z ofertą następujący  wykaz wg załączonej tabeli: Wykaz zrealizowanych 

usług cateringowych 

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza                           

w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem http://apsl.nowybip.pl/zamowienia oraz w bazie 

konkurencyjności pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Natalia Kurhaluk pod numerem telefonu 59 8405 360 oraz 

adresem email: natalia.kurhaluk@apsl.edu.pl 
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