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Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie (dalej jako „PZLA”), zaprasza do złożenia 

oferty w postępowaniu konkursowym dotyczącym przygotowania, dostawy i wydania posiłków  

prowadzonym na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szanowni Państwo,  

Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie (dalej jako „PZLA”), zaprasza do złożenia 

oferty w postępowaniu konkursowym dotyczącym przygotowania, dostawy i wydania posiłków 

prowadzonym na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu.  

INFORMACJE WSTĘPNE 

I. Opis przedmiotu postępowania konkursowego:  

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków wg następujących 

założeń z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia zamówienia przy negocjacji ceny.  

1. Kolacja 120 szt ( 06.06.2019 r):  

 

Pierogi z mięsem  

Zapiekanka-ryż zapiekany (risotto) z szynką, serem i warzywami  

Drożdżówka  

Jabłko  

Herbata + Kawa  

 

2. Śniadanie – 110  szt (07.06.2019 r): 

 

Jogurt + Musli  

Jajecznica 

Parówki na gorąco  

Wędlina, ser żółty  

Pomidor, ogórek  

Masło, pieczywo mieszane (jasne i ciemne)  

Herbata (czarna, owocowa), kawa 

 

3. Obiad – 780 szt (07.06.2019 r): 

Zupa: rosół  

II Danie: ( 50% na 50%) 

1. Gulasz z indyka, ryż, mix sałat z pomidorem, ogórkiem i sosem  

2. Kotlet schabowy, ziemniaki gotowane, marchewka gotowana z groszkiem 
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4. Prowiant – 570 szt  ( 07.06.2019 r): 

2 szt bułka ( ser, wędlina ,sałata, pomidor, ogórek) 

1 szt wafelek  

1 szt banan 

W powyższym proszę uwzględnić : 

20 zestawów (stół + ławki) , 12 stołów (bufety)  , 12 obrusów ( w celu wydania kolacji , śniadania, 

obiadu). 

Kosze +worki na śmieci.  

POSIADAMY SALĘ , KTÓRĄ NALEŻY WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWAĆ DO WYDAWANIA POSIŁKÓW 

 

5. VIP  Catering ( 40 os):( 07.06.2019 r): Na zewnątrz pod namiotem. 

Grill: produkty grillowane ( mięsne i warzywne) 

Ciasta, napoje gazowane, soki owocowe, kawa, herbata 

Namiot ( 1 szt)  8-10 m x 2-4m  

Parasol ( 1-2szt) 

Stoły ( 3szt)  i Ławki ( 6 szt) 

Stoliki  koktajlowe (4 szt) 

Uwagi: Łatwy dostęp do prądu ( proszę zabezpieczyć własne przedłużacze elektryczne) 

Dostawa:  

Sala tańca/wykładowa Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34 oraz 

Stadion Lekkoatletyczny. 

Proszę o podanie ceny całościowej brutto jak i cen na poszczególne pozycje wymienione od  

poz. 1 do poz. 5  

 

II. Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

Oferent zobowiązuje się: 

Do ofert należy dołączyć ogólne informacje o firmie wraz z kopiami wszelkich wymaganych zezwoleń  

na prowadzenie tego typu działalności oraz minimum 3 referencji z wykonanych projektów.  

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

3) dysponują potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
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III. Wykaz oświadczeń, dokumentów i informacji jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 

i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o treści 

zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, a także niżej 

wymienione dokumenty:  

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1) wraz 

ze stosownym pełnomocnictwem w przypadku, gdy umocowanie osoby podpisującej nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu, o którym mowa w pkt 2 poniżej,  

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony  

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wraz z oświadczeniem,  

że dane zawarte w odpisie są aktualne i nie uległy zmianie,  

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent 

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert,  

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert,  

 

IV. Oferty będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:  

Kryterium wyboru oferty jest:  

a) Cena brutto – waga 80 punktów  

b) Doświadczenie oferenta w realizacji podobnych projektów – waga 10 punktów 

c) Jakość  usługi / produktów - waga 10 punktów  
 

V. Opis sposobu obliczenia ceny:  

1. Wykonawca poda cenę w sposób określony w formularzu stanowiącym załącznik Nr 1  
do niniejszego Zapytania.  

2. Wszystkie wartości mają być podane w złotych polskich brutto. Cena zamówienia ma 
być wyrażona za pomocą cyfry i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

3. Cena zawarta w ofercie ma zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 
zamówienia.  

 

VI. Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

do siedziby PZLA  ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa do dnia 28 maja 2019 r.  
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do godziny 12:00. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data 

wpływu do siedziby PZLA. Oferty dostarczone po 28 maja 2019 r. po godzinie 12:00 nie 

będą brały udziału w rozstrzyganiu zapytania ofertowego.  

 

VII. Ofertę należy złożyć  w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podpisem „Oferta na 
przygotowanie i dostawę prowiantów”. Oferty złożone bez zachowania tej formy nie będą 
brały udziału w rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. 

 
VIII. Oferta powinna być podpisana przez umocowanych prawnie przedstawicieli wykonawcy, 

upoważnionych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem  
o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem. 

 
IX. Wykonawca związany będzie ofertą nie krócej niż do 07 czerwca 2019 r.  

 

X. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem ofertowym  należy kierować 

do PZLA, każda ze stron na wniosek drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt 

ich otrzymania lub dostarczyć w formie pisemnej do siedziby PZLA ul. Mysłowicka 4,  

01 – 612 Warszawa. 

 

XI. PZLA  zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji po otwarciu ofert. Negocjacje 

odbędą się w miejscu i terminie określonym w zaproszeniu do negocjacji.  

 

XII. PZLA  zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków zawartych w niniejszym 

zaproszeniu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia zmian PZLA przekaże 

informację o zmianach wszystkim wykonawcom zaproszonym do złożenia oferty.  

Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu.  

 

XIII. Po zapoznaniu się z treścią oferty PZLA może zwrócić się do wykonawcy o uzupełnienie 

dostarczonej dokumentacji lub wyjaśnienie poszczególnych kwestii.  

 

XIV. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

 

XV. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać 

ofertę.  

 

XVI.  Ofertę odrzuca się, jeżeli:  

a) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym lub 
dokumentacji postępowania; 

b) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu postępowania zakupowego;  
c) zawiera oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, na poprawienie których 

Wykonawca nie wyraził zgody.  
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XVII. PZLA może unieważnić prowadzone postępowanie zakupowe na każdym jego etapie  

bez podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu 

unieważnienia postępowania.  

 

XVIII. Wykonawcy składający ofertę wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną.  

 

XIX. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany do zawarcia umowy 

zawierającej m.in. istotne postanowienia umowne np. kary umowne. Doprecyzowanie 

warunków dotyczących kar umownych nastąpi w ramach właściwej umowy. 

XX. PZLA zastrzega sobie prawo do wyboru jednego oferenta na całość zadania lub  kilku 

spośród złożonych ofert ze względu na niższą cenę przedstawioną na poszczególne 

pozycje od 1 do 5.  

 



Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert.:  

Przygotowanie , dostawa i wydanie posiłków. 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Przedmiot zamówienia: 1.Kolacja -120 szt ( 06.06.2019 r) 

2.Śniadanie – 110  szt (07.06.2019 r) 

3.Obiad – 780 szt (07.06.2019 r) 

4.Prowiant – 570 szt ( 07.06.2019 r) 

5.Catering VIP ( 40 szt) 07.06.2019 r) 

Zamawiający: 

 

Polski Związek Lekkiej Atletyki,  

ul. Mysłowicka 4,  

01-612 Warszawa 

Wykonawca [nazwa, adres, adres e-

mail do korespondencji]: 

 

Cena netto [PLN] 

 

 

 

Cena brutto [PLN]  

 

Okres udzielonej gwarancji:  

Termin dostawy:         6-7.06.2019 r. 

 

 

Działając w imieniu Wykonawcy, oświadczam, że:  

1. wskazana powyżej cena brutto jest ceną za wykonanie w całości zamówienia; 
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny oraz finansowych, a  także 

pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia; 
3. jeśli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany w przedstawionych przez Wykonawcę dokumentach, Wykonawca 

niezwłocznie poinformuje o nich Zamawiającego; 
 

Do niniejszego formularza przedkładam załączniki wymagane przez Zamawiającego, które zostały określone 

w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert. 

 

 

_______________________________________________________ 
pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 


