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Marianowo, dnia 30.04.2013 r. 

 
Stowarzyszenie „SIEJA” 
ul. Mieszka I 1 
73-121 Marianowo 
tel/fax 91 578 25 18 
e-mail: lgr-sieja@wp.pl 
www: lgr-sieja.pl 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 4/2013 

w zakresie gotowania kotła zupy rybnej w czasie plenerowej imprezy promocyjnej. 
 
 
Prosimy o przedłożenie propozycji odnośnie poniższego zakresu. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo; NIP: 854-236-44-87;                  
REGON: 320-73-52-25; KRS: 0000338733 
Operacja jest realizowana w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa,                  
w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) 
oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na rok 2013. Program 
Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007- 2013”. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie gotowania kotła zupy rybnej w ilości 800 
porcji po 200 ml na każdej z trzech plenerowych imprez gminnych i zaserwowania 
uczestnikom.  
 

2. Gotowanie zupy w jednym kotle na palenisku (ognisko) lub płycie elektrycznej/gazowej. 
Proces gotowania będzie odbywać się  na oczach widzów. Dopuszcza się wcześniejsze 
przygotowanie półproduktów. 
 

3. W ramach usługi: 
1)  zapewnienie produktów do ugotowania  kotła zupy rybnej, 
2)  zapewnienie odpowiedniego sprzętu i wyposażenia stoiska do przygotowywania zupy, 
3)  zapewnienie naczyń jednorazowych do zaserwowania 800 porcji zupy po 200 ml,                              
4) zapewnienie obsługi gastronomicznej do wydania porcji degustacyjnych uczestnikom 
imprezy i nadzór nad ich pracą,  
5) osoby realizujące usługę w czasie trwania imprezy  powinny posiadać na głowach 
jednolite czapki (preferowane tzw. „budyniówki” wygląd na stronie 
 http://www.swiatgastronomii.pl/czapka-budyniowka-p-1802.html lub  inne  np. KITCHEN 
(flizelinowa), wygląd na stronie http://www.swiatgastronomii.pl/czapka-kucharska-kitchen- 
flizelinowa-p-171.html. Okrycie wierzchnie będą stanowiły koszulki  w kolorze niebieskim       
z logotypami przekazane przez Zamawiającego w dniu imprezy. 
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6) zapewnienie worków na zużyte naczynia, uporządkowanie stoiska po zakończeniu 
usługi. 

4. Oferent jest zobowiązany do wykonania całego zakresu usługi. Oferty cenowe na częściową 
realizację nie będą rozpatrywane. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. 
7. Oferent w swojej ofercie składa oświadczenie iż usługa będzie świadczona zgodnie                      

z obowiązującymi w tym zakresie wymogami przepisami prawa w tym głównie w zakresie 
przechowywania, przewozu i przygotowywania artykułów spożywczych. 

9. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie wyłonić najkorzystniejszej oferty                   
ze względu na to, że złożone zostaną oferty o takiej samej łącznej wartości brutto, oferenci 
którzy złożyli w/w oferty zostaną poproszeni o przedstawienie w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
10. Cena powinna zawierać koszty realizacji całości zamówienia. 
11. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym, a Oferentem po wyborze oferty. 
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert. 
 

III. TERMINY I MIEJSCA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. impreza plenerowa „Dni Dobrzan” w dniu  29 czerwca 2013 r.(sobota),  

rozpoczęcie godzina 15.00 w Dobrzanach; 
2. impreza plenerowa „Lato  z Węgorzem” w dniu 20 lipca 2013 r. (sobota),   

rozpoczęcie godzina 14.00  w Węgorzynie; 
3. impreza plenerowa „Dni Ińska”  w dniu 31 sierpnia 2013 r. (sobota), 
      rozpoczęcie godzina 14.00 w Ińsku. 

 
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

 

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania 
określonej zapytaniem działalności, lub takie uprawnienia posiada podwykonawca oraz 
posiada niezbędną wiedzę, wyposażenie w sprzęt i zasoby ludzkie oraz  min. 3 letnie 
doświadczenie w działalności. 
 

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ                    
Z OFERTĄ – WYKONAWCY 
 

1. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie                 
do ewidencji  działalności gospodarczej. 
2. Krótki opis obsługiwanych imprez na przestrzeni ostatnich 3 lat (max 1 strona A4),                       
referencje i rekomendacje.  
3. Oświadczenie, że w przypadku potrzeby zgłoszonej przez Zamawiającego Oferent 
zobowiązuje się do obsługi dodatkowej imprezy plenerowej, zgodnie z zakresem 
omówionym w zapytaniu i na tych samych warunkach, po wcześniejszym uzgodnieniu                         
terminu.  
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VI. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY: 

Oferent powinien stworzyć ofertę w wersji pisemnej wg wzoru - załącznik nr 1 i  wraz 
załącznikami dostarczyć podpisaną do 10.05.2013 r. do godz.1500                                              
Oferta powinna zawierać: 
- datę sporządzenia, 
- nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail, 
- zestawienie kosztów wg załączonego wzoru (załącznik nr 1),  

  - opis dotychczasowej działalności, 
  - kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej i kopia zaświadczenia o numerze 

indentyfikacyjnym REGON 
  - oświadczenia, referencje. 

  
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu                   
na adres e-mail: lgr-sieja@wp.pl lub przesłana pocztą (tradycyjną, kurierem), faxem                      
na nr tel. 91 578 25 18 lub dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie „SIEJA”,                     
ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo do dnia 10.05.2013 r. do godz.1500 
 

VIII. OCENA OFERT  I  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ    
      OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i dokonana wyboru do 17.05.2013 r.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert. 
 
Kryteria oceny 
 
1. Cena oferty - maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana oferentowi 

w ocenie ww. kryterium wynosi 80 pkt. 
 

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie całego zakresu zamówienia otrzyma  
80 pkt. 
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 
Wartość punktowa = 80 x (Cmin/Cb), gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cb – cena oferty badanej. 

 
2. Inne elementy wyboru. Ocena na podstawie oświadczeń, referencji, informacji itp. 

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana oferentowi w ocenie ww. 
kryterium wynosi 20 pkt. 

      Kryterium będzie oceniane na podstawie: 
 

- liczby usług o zbliżonym zakresie, realizowanych  na imprezach plenerowych:  
a) od 1 – 3 usług – 2 punkty 
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b) 4 -  5 usług – 5 punktów 
 

- działalności w branży gastronomicznej: 
a) od 3 – 5 lat – 3 punkty 
b) powyżej 5  lat   - 5 punktów 
 
- ilości referencji i rekomendacji 
a) 1 - 2 – 2 pkt 
b) 3 – 5 – 3 pkt 
c) powyżej 5  – 5 pkt 
 
 - wyposażenie we własny sprzęt i zasoby ludzkie do realizacji zamówienia 
a) oferent dysponuje własnym sprzętem i zasobami ludzkimi – 5 pkt 
b) oferent ma  częściowe wyposażenie w sprzęt i zasoby ludzkie – 3 pkt 

           c) oferent nie posiada wyposażenia i zasobów ludzkich – 0 pkt  
 
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów zamieszczając 
informację na stronie www.lgr-sieja.pl. Oferent  wybranej oferty zostanie zawiadomiony                              
za  pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie. 
 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowe informacje w przypadku  pytań będą przekazywane, bez zbędnej zwłoki, drogą 
mailową. Pytania prosimy kierować na maila lgr-sieja@wp.pl  lub przesyłać faxem                           
tel. 91 578 25 18. 
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Załącznik nr 1 - WZÓR OFERTY- 

 
 
......................................................................................                                                                                                  ....................................................................... 

(pieczęć oferenta z adresem)                                                                   (miejscowość, data) 
 

Tel………….. e-mail ………………………. 

NIP ………………… REGON …………… 

                                                                                                                           Stowarzyszenie „SIEJA” 
                                                                                                                                                                         ul. Mieszka I 1 

                                                                                                                                                                       73-121 Marianowo 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR …../2013 

w zakresie gotowania kotła zupy rybnej w czasie plenerowej imprezy promocyjnej. 
 

SPECYFIKACJA USŁUGI 

Rodzaj usługi i określenie minimum jakościowego 
 
 

Ilość 
 
 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Łączny koszt 
netto (cena 
jednostkowa  
porcji  netto  x 
ilość) 

Łączny koszt 
brutto (cena 
jednostkowa 
porcji brutto  x 
ilość)  

Ugotowanie kotła zupy rybnej na trzech imprezach  promocyjnych w 
Dobrzanach, Węgorzynie i Ińsku  - na każdej imprezie po 800 po 200 ml. 
Łącznie 2400 porcji 200 ml. 
Wymienić ryby z których będzie przygotowywana 
zupa………………………………..……………………………….. 
 

2400 
porcji/ 
200 ml 
 

    

  
ŁĄCZNY KOSZT USŁUGI  

 
X 

 
X 
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W załączeniu np.: opis dotychczasowej działalności (1 str. A4), kopia odpisu o wpisie do rejestru działalności gospodarczej/odpis KRS                       
i REGON, referencje i rekomendacje mówiące o doświadczeniu oferenta. 
 
Oświadczam, że: 
a) akceptuję warunki zapytania ofertowego i zobowiązuję się, w przypadku wyboru przedłożonej oferty, do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego; 
b) posiadam uprawnienia do wykonania określonej zapytaniem czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
c) posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/będę dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia     
(info zawrzeć w dołączanym do oferty opisie dotychczasowej działalności) 
d) zabezpieczę wszystkie wymogi i warunki sanitarno-epidemiologiczne, które są niezbędne przy realizacji tego zamówienia, 
e) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia; 
f) w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązuję się do realizacji usługi  w terminie, miejscu i ilości określonej przez Zamawiającego; 
g) wszystkie podane przeze mnie w odpowiedzi na niniejsze zapytanie informacje oraz wszystkie załączone do niniejszej oferty dokumenty                         
    i oświadczenia są zgodne z prawdą,  
h) oświadczamy, że w przypadku potrzeby zgłoszonej przez Zamawiającego  zobowiązujemy się do obsługi dodatkowej imprezy plenerowej, zgodnie                      
z zakresem omówionym w zapytaniu i na tych samych warunkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z terminu. 
 
Uwaga: 
W przypadku, gdy Oferent będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania oferty  
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu oferty. 
 
 

………………………………………………..……………………….. 
Pieczątka i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do złożenia ofert 

 
 

 


