
 

Znak sprawy: ZP/488/2019 

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ 

pn.: Usługa cateringowa w ramach realizacji projektu  POWR.03.01.00-00-T.182/13  pn. „Wiedzieć, umieć, chcieć”                     

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości zamówienia powyższej niż 30.000 Euro  

i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 Euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Akademia Pomorska w 
Słupsku 
ul. Arciszewskiego 22a 
76-200 Słupsk 
zampub@apsl.edu.pl 

Postępowanie prowadzi Sekcja ds. Zamówień Publicznych. 

zampub@apsl.edu.pl, a faksem na numer (59) 84 05 380 

(godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30) 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) - zwanej dalej Pzp oraz niniejszego ogłoszenia. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g Pzp – 750.000 Euro. 

3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w ramach realizacji projektu  POWR.03.01.00-00-T.182/13  pn. 

„Wiedzieć, umieć, chcieć” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części opisane szczegółowo w załączniku  nr 2 do niniejszej 

SIWZ 

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w zakresie części  1 –części 4.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia:  

• Część 1 – do dnia 20.12.2019 r. 

• Część 2 – do dnia 20.12.2019 r. 

• Część 3 – do dnia 20.12.2019 r. 

• Część 4 – do dnia 20.12.2019 r. 
 



 
VI. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymagania niniejszego ogłoszenia i zawierająca 

najkorzystniejszy bilans punktów w poniższych kryteriach: 

„Cena”  - za to kryterium Wykonawca może otrzymać 80 pkt (waga procentowa = 80% ) 

2. „Klauzule społeczne”  - za to kryterium Wykonawca może otrzymać 20 pkt (waga procentowa = 20% ) 

Kryterium klauzule społeczne przyznane będą punkty w następujący sposób: 

- oferta która spełnia kryterium otrzyma- 20 pkt., 

- oferta która nie spełni kryterium otrzyma- 0 pkt., 

2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, 

wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, 

niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części. 

4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą się wydawać rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający 

może wezwać do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

7. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje przepisy art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 93 ustawy Pzp. 

VII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy w: 

Akademii Pomorskiej w Słupsku 
Kancelaria Ogólna, pok. nr 35 
ul. Arciszewskiego 22a 
76-200 Słupsk 

w terminie najpóźniej do dnia  06.05.2019  r. do godz. 09:00 
 

2. Kopertę należy zaadresować:  Usługa cateringowa część nr ………. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2019r. Kancelaria Ogólna, pok. nr 35, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk 
o godzinie 10:00. Otwarcie jest jawne. 
 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Dokumenty niezbędne do złożenia oferty 

1) FORMULARZ OFERTOWY, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany 

przez osobę uprawnioną; 



 
2) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, podpisany 

przez osobę uprawnioną. 

3) PEŁNOMOCNICTWO (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), w przypadku gdy do postępowania 

przystępuje inny podmiot niż osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na 

własny rachunek) a Wykonawca dokonuje czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie 

i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z 

oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu 

do rejestru przedsiębiorców. 

IX. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12)-22) ustawy Pzp 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. 
zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 usług cateringowych o 
wartości 5000 zł brutto każda. Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy. 

 

 

Słupsk, dnia 25.04.2019 

 


