
 
 

Warszawa 06.12.2019 r. 

UWRC sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego  

oraz NanoTechIP sp. z o.o. – spółka celowa Instytutu Fizyki PAN 

 zapraszają do złożenia oferty na usługi cateringowe – serwis kawowy dla uczestników szkoleń 

zorganizowanych  

w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” 

 
 

1. ZAMAWIAJĄCY I PŁATNIK:  

 

Zamawiający:  

UWRC sp. z o.o.,  ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, NIP: 7010356021 

NanoTechIP sp. z o.o., Al. Lotników 32/46 02-668 Warszawa, NIP: 5213705922  

 

Płatnik:  

NanoTechIP sp. z o.o., Al. Lotników 32/46 02-668 Warszawa, NIP: 5213705922  

(szkolenie w dniu 17.12.2019 r.) 

 

UWRC sp. z o.o.,  ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, NIP: 7010356021 

(szkolenie w dniu 19.12.2019 r.) 

 

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:   

 

Termin:  

17.12.2019 r. godz. 9:00-14:00 

19.12.2019 r. godz. 9:00-14:00 

Miejsce:  

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 

 ul. Żwirki i Wigury 11, 02-089 Warszawa 
 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia: 

a. nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). W niniejszym postępowaniu 
przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile rozeznanie rynku zawiera odesłanie 
do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących 
w rozeznanie rynku. 

b. uwzględnia Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 



 
 

Spójności na lata 2014-2020 z dn. 22.08.2019r. wydane przez Ministra Inwestycji 
i Rozwoju. 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na organizację serwisu 
kawowego dla 16 uczestników projektu w ramach w/w projektu; zg ze Wspólnym 
Słownikiem Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3), zamówienie obejmuje kody: 

CPV: 15860000-4 – kawa, herbata i podobne produkty  
CPV: 15981000-8 – wody mineralne  
CPV: 15980000-1 – napoje bezalkoholowe  
CPV: 15830000-5 – cukier i produkty pokrewne  
CPV: 15812100-4 – wyroby ciastkarskie  
CPV: 15300000-1 – owoce, warzywa i podobne produkty 
CPV: 15550000-8 – klasyfikowane produkty mleczarskie 
 

4.2 Wymagania jakie powinna spełniać usługa: 
 

a. Usługa składa się z serwisu kawowego . 
b. Ilość poszczególnych produktów powinna zostać oszacowana dla grupy około 20 -

osobowej na około 6 godzin zajęć dydaktycznych. 
 

c. Serwis kawowy obejmuje między innymi następujące składowe na każde zajęcia: 
 Wodę (gazowana i niegazowana) w butelkach od 0,25 l do 0,5 l w ilości ok. 2 na osobę; 
 Sok w butelkach od 0,25 l do 0,5 l w ilości ok. 2 na osobę; 
 Kawę mieloną (min 100 g) oraz kawę rozpuszczalną (min 100 g) na jeden dzień 

warsztatów. Kawa mielona powinna być konfekcjonowana w estetyczny sposób. Kawa 
rozpuszczalna może być konfekcjonowana w opakowaniach jednorazowych „2w1”, 
„3w1” w ilości łącznie nie przekraczającej 500 g; 

 Herbatę w saszetkach (min 2 rodzaje) min. po 3 saszetki na osobę. 
 Dodatki do napojów gorących: 
 cukier w saszetkach (min 20 saszetek po min. 5g – cukier biały, oraz min 40 saszetek po 

min. 5g – cukier trzcinowy); 
 słodzik dla osób z dietą cukrzycową (wg potrzeb); 
 śmietanka do kawy UHT min 10 % tłuszczu, porcjowana – min 50 sztuk; 
 mleko do kawy UHT min 2 % tłuszczu – 1 l (2 x 500 ml) konfekcjonowane w 

mlecznikach; 
 świeże cytryny min 1 kg, krojone w cienkie plastry konfekcjonowane w miarę potrzeb 

na ceramicznych lub szklanych talerzykach; 
 Wodę gorącą do przygotowywania napojów powinna być udostępniana z warnika do 

wody. Osoba z obsługi Wykonawcy ma obowiązek uzupełniania wody w warniku. 
 Mieszankę słonych przekąsek - kanapeczki (min 3 rodzaje) w ilości min. 100 g na 

osobę; 
 Kruche ciasteczka i ciasta (min 3 rodzaje) w ilości min. 100 g na osobę; 
 Owoce (min 2 rodzaje) w ilości 250 g na osobę; 
 produkty mleczne (np. jogurty, serki, kefiry itp.) 
 i inne produkty serwisu kawowego zgodne z wyżej wymienionymi kodami CPV 



 
 

d. Serwis kawowy powinien trwać nieprzerwanie przez cały czas, w którym odbywają się 
warsztaty. 

e. Serwis kawowy powinien rozpocząć się 30 min przed planowaną godziną rozpoczęcia 
warsztatu w danym dniu, a zakończyć się 30 min po zakończeniu warsztatów w danym dniu. 

f. Osoba z obsługi Wykonawcy powinna być dostępna dla uczestników na każdej przerwie 
podczas warsztatów. 

g. Pod koniec każdej przerwy osoba z obsługi Wykonawcy powinna zadbać o porządek oraz 
o uzupełnienie naczyń, produktów i wody w warniku. 

h. W ramach całodziennego serwisu kawowego Wykonawca zapewni uczestnikom warsztatów: 
i. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport żywności w odpowiednich pojemnikach, 

odpowiednio przystosowanym, zgodnie z obowiązującym prawem, środkiem transportu 
do przewozu żywności.  

4.3.  Cena powinna być przedstawiona jedną kwotą za jeden dzień szkoleniowy, 
z uwzględnianiem stawki za jedną osobę  

4.4.    Okres realizacji zamówienia: tj. od momentu wyboru oferty do 20.12.2019 r. w terminach 
wskazanych przez Zamawiającego. 

4.5.  W ramach projektu  planowane jest przeprowadzenie 2 zajęć realizowanych w grupach po 
około 20 osób: 

 Szkolenie w formie warsztatów z komercjalizacji 17.12.2019 

 Szkolenie w formie warsztatów Tworzenie i prowadzenie spółek typu spin-off   
19.12.2019     

  Z zastrzeżeniem, że powyższe terminy mogą ulec zmianie. 

   4.6.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 

 

5. WYMAGANIA  ZWIĄZANE Z WYKONANIEM 
 

5.1 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 

5.2 Termin realizacji zadania od dnia wyboru oferty do 20.12.2019 r. 

 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
6.1 Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytanie 

ofertowe”. 
6.2 Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytanie 

ofertowe”. 
6.3 Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną 

techniką. 

 

 

 



 
 

7. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

 

7.1 Ofertę należy złożyć: 

       -  osobiście w biurze projektu mieszczącym się przy: 
Al. Lotników 32/46; 02-668 Warszawa (NanoTechIP sp. z o.o.) 
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (UWRC sp. z o.o.) 

 -  lub listownie pod w/w adresy 

- lub mailowo na adres: biuro@nanotechip.eu lub sekretariat@uwrc.pl  

7.2 Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 13.12.2019 r. do godziny 12:00. 
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
Oferenci, przy składaniu ofert, musza wziąć pod uwagę godziny otwarcia Biura projektu, 
tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 

7.3 Oferty powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu 
zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta – serwis kawowy”. Poza 
oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres 
Wykonawcy. 
 

8. KRYTERIA OCENY OFERT: 

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami: 

K1 - Cena 100% (maksymalnie możliwych do uzyskania 100 pkt.), zg z pkt. 1. tabeli Załącznika 
nr 1 do Rozeznania rynku 

 
Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt. (100%) 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K). 
Ad. 1 
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: 
K1 = (Cmin:C)x100 
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny 
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert 
C– cena podana w badanej ofercie 
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 

 

8. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

8.1. Z możliwości realizacji zlecenia wyłączone są podmioty/osoby, które powiązane są 
z Zlecającym tj. NanoTechIP sp. z o.o. lub UWRC sp. z o.o. 

        Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia 

mailto:biuro@nanotechip.eu
mailto:sekretariat@uwrc.pl


 
 

lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

8.2. Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona w taki sam sposób w jaki zostało 
upublicznione zapytaniem ofertowe. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od 
przyjęcia zlecenia Zlecający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert 
bez konieczności ponownego stosowania procedury wyboru.  

8.3    Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od przyjęcia zlecenia, Zlecający może 
wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert bez konieczności ponownego 
stosowania procedury wyboru. 

8.4  W przypadku, gdy Oferent którego oferta została oceniona najwyżej złoży ofertę częściową, 
Zlecający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert bez konieczności 
ponownego stosowania procedury wyboru. 

8.5     Zlecający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną 
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym 
dysponuje Zlecający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim 
nie przyniosą efektu, Zlecający zastrzega prawo podjęcia negocjacji z kolejnymi Wykonawcami, 
którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. 

8.6    W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

8.8  Wszelkie zmiany umowy będą możliwe w drodze negocjacji, ale bez zmiany żadnego z warunków 
udziału w postępowaniu (tj. kryteriów). 

8.9 Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi 
i niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym Zapytaniem ofertowym, w tym 
z tytułu poniesionych przez nich kosztów przygotowania oferty lub ewentualnych szkód, 
w szczególności w przypadku odstąpienia przez nich od postępowania lub wyboru innego 
Zleceniobiorcy przez Zamawiającego. 

8.10. Zlecający może udzielić zleceniobiorcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności 
zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zlecenia 
publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zlecenia publiczne są zgodne z 
przedmiotem zlecenia publicznego podstawowego. 

8.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

      a) zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,  

      b) odwołania postępowania lub jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny,  

      c)  zmiany warunków postępowania bądź zmiany jego przedmiotu, w tym jego ograniczenia. 

8.12. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie płatne na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę po realizacji przedmiotu zamówienia/ danej 
części zamówienia. Płatności realizowane będą w terminie do 60 dni od dnia otrzymania 
dokumentu rozliczeniowego.  

8.13. Rozliczenia dokonywane będą za usługi faktycznie zrealizowane (na podstawie faktycznej 
liczby wykonanych i dostarczonych materiałów). 



 
 

  



 
 

 Załącznik 1 

 

                                                 …………………….., dnia ……………. 2019 r. 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Dane Oferenta: 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

Dla:   NanoTechIP sp. z o.o. i/lub UWRC Sp. z o.o. 

Dotyczy:  Zapytanie ofertowe na wybór podmiotu organizującego serwis kawowy 
dla uczestników projektu 

CPV: 15860000-4 – kawa, herbata i podobne produkty  

CPV: 15981000-8 – wody mineralne  

CPV: 15980000-1 – napoje bezalkoholowe  

CPV: 15830000-5 – cukier i produkty pokrewne  

CPV: 15812100-4 – wyroby ciastkarskie  

CPV: 15550000-8 – klasyfikowane produkty mleczarskie 

CPV:15300000-1–owoce, warzywa i podobne produkty 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z terminem realizacji zamówienia i nie wnoszę do niego 
żadnych zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych 
zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty  
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych tam 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że jestem związany/a naszą ofertą przez 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

Lp. Pozycja Jednostka Cena brutto Dodatkowe informacje 

1 

Cena brutto za 
zapewnienie 

serwisu kawowego 
dla 1 osoby na 

zajęcia 

  

 



 
 
 

 

 

                           ………………………………………… 

/data i podpis Oferenta/ 

 

 

 

Dane osoby uprawnionej do kontaktów w imieniu Oferenta (imię i nazwisko, adres, tel., mail, faks): 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Załącznik  2 

 

Oświadczenie  
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.  

2. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym oraz przyjmuję zawarte w nim 
warunki i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.  

3. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.  

4. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczam, iż składam niniejszą ofertę w imieniu własnym.  

6. Oświadczam, iż nie byłam/em karany/na za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się 
przeciwko mi postępowanie karne, skarbowe o zajęcie wierzytelności.  

7. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.  

8. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj.  
”Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
9. Oświadczam, że:  

− Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

− Posiadam/y odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.  

− Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 
posiadamy dostęp do potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;  

− Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie 
zamówienia.  

− Posiadamy pełną zdolność do czynności prawnych.  

− Nie byłem karany za przestępstwa popełnione umyślnie.  
 
Inne uwagi:  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:  
tel. kontaktowy .......... .......... .........., e-mail .......... .......... ..........  
………………..……..………..… ..…………………………………………  

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis) 


