Biuro Wspierania Eksportu

Warszawa, 2017-06-31

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy świadczenia kulinarnej obsługi wydarzenia połączona z degustacją oraz
prezentacją polskich produktów rolno-spożywczych w ramach wydarzenia pn. „Dzień
Polaków Kazachstanu” podczas Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017 w
Republice Kazachstanu odbywającego się w terminie 17 czerwca 2017 r. w Astanie,
polegającej na przygotowaniu polskiego bufetu/koktajlu przez polskiego kucharza
oraz przy współpracy z kucharzami miejscowymi przy przygotowaniu potraw.
ZAMAWIAJĄCY:
Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
NIP: 525-000-78-79
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2017 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi kulinarnej wydarzenia połączona
z prezentacją oraz degustacją polskich produktów rolno-spożywczych w ramach wydarzenia
pn. „Dzień Polaków Kazachstanu” podczas Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017
w Republice Kazachstanu odbywającego się w terminie 17 czerwca 2017 r. w Astanie,
polegającej na przygotowaniu polskiego bufetu/koktajlu przez polskich kucharzy oraz stołu
degustacyjnego przy współpracy z kucharzami miejscowymi przy przygotowaniu potraw.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do IPU.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje przynajmniej jedną osobą, która:
a. posiada wykształcenie wyższe o kierunku gastronomicznym lub żywieniowym, lub

1

b. posiada wykształcenie zasadnicze/średnie o kierunku gastronomicznym lub
żywieniowym oraz 5-cio letnie doświadczenie na stanowisku „szef kuchni”, lub
c. posiada dyplom mistrzowski w zawodzie „kucharz”.
2. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty wykonał lub
wykonuje co najmniej 1 (słownie: jedną) usługę odpowiadającą swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na pracy w charakterze kucharza/szefa kuchni
oraz na prowadzeniu prezentacji potraw/pokazów na imprezach typu targi, konferencje
itp., o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule
spełnia - nie spełnia, w oparciu o Załącznik nr 3.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia oraz datę ważności oferty,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP (dla podmiotów polskich),
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
Do oferty należy dołączyć:
1. Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, o ile Zamawiający nie może go
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych (np. KRS lub CEIDG).
Jeżeli ofertę lub oświadczenia są podpisywane przez osobę(-y) nieujawnioną(-e)
w dokumentach rejestrowych Wykonawcy należy załączyć również oryginał lub
notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
2. Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące:
1.1. braku podstaw do wykluczenia z postępowania odpowiednio do art. 24 ust. 1 pkt. 1217, 21, 22 ustawy;
1.2. spełniania warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
o których mowa w rozdziale II Zapytania ofertowego, w tym;
1.2.1. dotyczące wykonanych/wykonywanych usług;
1.2.2. dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonywania zamówienia.
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IV. FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 5 czerwca 2017 r., do godziny 10:00 za
pośrednictwem

poczty

elektronicznej

na

adres:

k.meresinska@arr.gov.pl

i a.urbanowicz@arr.gov.pl.
2. Oferenci zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną
(e-mail).
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, a w przypadku dokumentów potwierdzających brak
podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu ich wyjaśnienia lub
poprawienia, lub uzupełnienia.
V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


Cena (100%)

VI. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy
złożyli oferty, w zakresie szczegółów wykonania usługi oraz ewentualnie wysokości ceny
w zakresie jej zmniejszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu usługi.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania
i niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów
sporządzenia oferty.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Kinga Meresińska-Jeżweska, e-mail: k.meresinska@arr.gov.pl lub
Alicja Urbanowicz, e-mail: a.urbanowicz@arr.gov.pl

VII. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego;
2. Oświadczenie Wykonawcy,
3. Istotne Postanowienia Umowy wraz z załącznikami
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