
 

 

       Gdańsk, dnia 25.06.2020r. 

       

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

w ramach  

Projektu "Kierowcy zawodowcy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, nie stosuje 

się ustawy do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro) 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK Dagmara Romanowicz z siedzibą w Gdańsku,  
ul. Pilotów 3, NIP 5841962906, REGON 191087435 reprezentowany przez Panią  
Dagmarę Romanowicz 

 

II. Przedmiot zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup artykułów spożywczych oraz artykułów 
jednorazowych na potrzeby  zapewnienia poczęstunków podczas szkoleń realizowanych w ramach 
projektu pn. „Kierowcy zawodowcy”. 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje artykułu wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 
- artykuły spożywcze oraz naczynia i sztućce jednorazowe muszą spełniać obowiązujące normy oraz 
wymagania opisane w zał. nr 1 (pojemność, gramatura, ilość sztuk w opakowaniu), 
- termin ważności do spożycia wszystkich artykułów spożywczych wymienionych w zał. 1 nie może być 
krótszy niż 6 miesięcy od dnia przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę, 
- Zamawiający każdorazowo w zleceniu będzie informował wykonawcę mailowo/pisemnie o rodzaju  
i ilości zamawianych artykułów wymienionych w zał. 1, 
- Wykonawca zapewni dostępność zamawianych artykułów w ciągu 2 dni od przyjęcia zlecenia, 
- Wykonawca zapewni możliwość osobistego odbioru zamówienia przez Zamawiającego w obrębie 20 km 
od siedziby zamawiającego lub bezpłatną dostawę do siedziby Zamawiającego, 
- okres realizacji zamówień będzie obejmował okres realizacji projektu, tj. od 29.06.2020r. do 30.09.2022r. 

Wszystkie powyższe wymogi winny zostać zrealizowane i zapewnione w ramach ceny podanej w 
formularzu Oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. 

 
4. Przedmiot zamówienia wg kodów CPV:  

15000000-8 Artykuły ogólnospożywcze 
15800000-6 Różne produkty spożywcze  

39222120-1 Kubki jednorazowe 
39222110-8 Sztućce i talerze jednorazowe 

33764000-3 Serwetki papierowe 

33763000-6 Ręczniki papierowe do rąk 

 

5. Wartość projektu: 1 991 214,00 zł 

6. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kubki-jednorazowe-4784/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sztucce-i-talerze-jednorazowe-4783/


 

 

III. Termin realizacji zamówienia. 
 Od dnia podpisania umowy do 30.09.2022 

 

IV. Miejsce realizacji zamówienia. 
 siedziba Zamawiającego, tj. ul. Pilotów 3, Gdańsk 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia” / „nie spełnia” na 
podstawie oświadczeń składanych przez Wykonawcę. 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału. 

 

VI. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania warunków oraz braku 
podstaw do wykluczenia. 
Celem potwierdzenia spełnienia warunków, przez Wykonawców, o których mowa w pkt. V, Zamawiający 
wymaga następujących dokumentów: 

1) Formularz ofertowy, 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków. 

 

VII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty. 

1) Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części przedmiotu 
zamówienia (artykuły) wskazane w zał. 1 – Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części 
przedmiotu zamówienia. 

2) Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej 
treści. 

3) Oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w pkt. VI. 

4) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Oferenta muszą być podpisana 
przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta 
określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 
Oferenta, albo przez pełnomocnika Oferenta. 

5) Wszelkie skreślenia, poprawki, których dokonał Oferent w ofercie muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 

6) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7) W przypadku przesłania oferty w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera bądź złożenia 
osobistego, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego. 

8) Oferent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego 
zaadresowania lub oznaczenia lub zamknięcia koperty. 

9) Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany lub wycofanie złożonej 
oferty są skuteczne wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

10) Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Oferentowi. Oferty, których treść 
Oferent zmieni po upływie terminu składania ofert, Zamawiający odrzuci. 

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2020r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty). 

Dostarczyć drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: 

Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK Dagmara Romanowicz 

ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk 



 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Podana w ofercie cena brutto za jedną sztukę. Wysokość zaoferowanej stawki będzie stała przez cały 
okres realizacji umowy. 

2. Walutą ceny oferty jest złoty polski. Zamawiający nie przewiduje stosowania walut obcych  

w rozliczeniu. 

3. Cena oferty musi być podana z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku. 

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty. 
 

1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i 
ich wagą:  

Kryterium - cena brutto za  1 sztukę oferowanej części przedmiotu zamówienia (artykułu) „C” –  waga 
100%  (100% = 100 pkt.). 

Jedna sztuka artykułu rozumiana jest jako: 1 opakowanie zawierające wskazaną ilość jednostek miary, 1 
butelka o wskazanej jednostce miary lub 1 kg. 

Maksymalną liczbę punktów w kryterium (100 pkt.) otrzyma oferta Oferenta, który zaproponuje najniższą 
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach opisanych w niniejszym Zapytaniu 
ofertowym, natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną 
zgodnie z poniższym wzorem: 

 C = C n x 100 pkt. 

  C o  

       gdzie: 

C n - cena brutto za 1 sztukę artykułu oferty najtańszej   

C o - cena brutto za 1 sztukę artykułu oferty ocenianej 
 

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

 

3. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

5. Ocena ofert będzie przeprowadzona osobno dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia 
(artykułów) wskazanych w zał. 1. 

 

XI. Udzielenie zamówienia. 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi lub kilku Oferentom, który potwierdzi spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, potwierdzi zgodność oferty z treścią 
Zapytania Ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert. 

2. Oferent przedstawia w swojej ofercie cenę za 1 sztukę części przedmiotu zamówienia (artykułu) 
wskazanych w zał. nr 1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy będzie iloczynem przedstawionej ceny i ilości 
sztuk części przedmiotu zamówienia (artykułów) zakupionych przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umów z więcej niż jednym oferentem w przypadku 
otrzymania większej ilości ofert na tę samą, najniższą cenę i spełniających przedstawione kryteria na 
każdą część zamówienia.  

4. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert, a także dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i 
doświadczenie. 

6. Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez Zamawiającego. 

7. Oferent, który nie potwierdzi spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  



 

 

rozdziału V oraz nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zostanie wykluczony z 
postępowania. 

8. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

8.1.  Oferent, który złożył ofertę zostanie wykluczony z postępowania, 

8.2.  Treść oferty jest niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego, 

8.3. Oferent w wyznaczonym terminie na żądanie Zamawiającego nie wyjaśnił treści oferty, nie uzupełnił 
oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym zdolności do 
wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiot zamówienia lub z treści oferty wyjaśnień Oferenta 
wynika, że oferta nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym lub Oferent nie zgodził się na 
poprawienie omyłek w treści oferty, 

9. W przypadku odrzucenia oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie  Oferenta, którego ofertę 
odrzucił. Zawiadomienie to Zamawiający prześle na wskazany w ofercie adres mail. Odpowiedzialność za 
podanie niewłaściwego adresu mail ponosi Oferent. 

10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów, 
którzy złożyli oferty oraz umieści taką informację na swojej stronie internetowej.  

 

XII. Postanowienia końcowe. 
1. Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi 
podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia zmiany 
decyzji. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia z postępowania oferenta nie spełniającego 
wymagań lub warunków ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a także wytycznych i zasad 
określonych dla Funduszy Strukturalnych przez uprawnione instytucje publiczne, jeżeli stanowiłoby to 
zagrożenie dla realizacji Projektu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie 
bez podania przyczyny unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi 
kosztów przygotowania i złożenia oferty. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia,  w wysokości nie przekraczającej 
50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

6. Zamówienie będzie finansowane w ramach projektu "Kierowcy zawodowcy", realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. 

 

 

Załączniki: 

1) Wykaz części przedmiotu zamówienia (artykułów)  

2) Formularz ofertowy  

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków 



 

 

Załącznik nr 1 
 

Wykaz części przedmiotu zamówienia (artykułów)  
– artykułów spożywczych oraz artykułów jednorazowych na potrzeby zapewnienia poczęstunku 

 
 

l.p. Część przedmiotu zamówienia – artykuł o wskazanej ilości jednostki miary  

1 Kawa mielona – op. min. 450g 

2 Kawa rozpuszczalna – op. min. 170 g 

3 Herbata czarna expressowa w torebkach – op. min. 50 szt. 

4 Herbata czarna expressowa w torebkach – op. min. 70 szt. 

5 Herbata ziołowa miętowa w torebkach – op. min. 20 szt. 

6 Herbata owocowa w torebkach – op. min. 20 szt. 

7 Mleko 3,2% UHT – op. 0,5 l 

8 Mleko 3,2% UHT – op. 1 l 

9 Śmietanka do kawy UHT min. 10% - op. min. 250ml 

10 Śmietanka do kawy UHT min. 10% - op. 10szt. x min. 10g 

11 Woda mineralna niegazowana – but. 0,5l 

12 Woda mineralna gazowana – but. 0,5l 

13 Woda mineralna niegazowana – but. 1,5l 

14 Woda mineralna gazowana – but. 1,5l 

15 Sok pomarańczowy – op. 1l 

16 Sok jabłkowy – op. 1l 

17 Plastikowe kubeczki do napojów gorących o pojemności min. 150ml – op. min. 80 szt. 

18 Plastikowe kubeczki do napojów zimnych o pojemności min. 150ml – op. min. 80 szt. 

19 Talerzyki papierowe (tekturowe) okrągłe – o średnicy od 23 do 30 cm – op. min. 50 szt. 

20 Talerzyki plastikowe okrągłe – o średnicy od 23 do 30 cm – op. min. 50 szt. 

21 Łyżeczki małe plastikowe – op.  min. 100 szt. 

22 Cukier kryształ – op. 1 kg 

23 Czekolada – op. min. 90 g 

24 Ciastka kruche bez nadzienia paczkowane – op. min. 160 g 

25 Ciastka kruche z nadzieniem/z czekoladą paczkowane – op. min. 160 g 

26 Ciastka kruche na wagę, różne rodzaje – 1 kg 

27 Wafelki paczkowane – mix smaków – op. min. 180 g 

28 Cytryna – 1 kg 

29 Jabłka – 1 kg 

30 Banany – 1 kg 

29 Winogrona – 1 kg 

30 Paluszki, różne rodzaje – op. min. 70g 

31 Ręczniki papierowe - op. 2 szt. 

32 Serwetki min. 15cmx15cm- op. min. 20 szt. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 2 
 
 
_____________________________  

PIECZĘĆ OFERENTA       _____________________________  
miejscowość, data 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane Wykonawcy: 
 
-Imię i nazwisko/Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………............................. 
 
- Adres …………………………………………………………………………………………................................................... 
 
-Nr telefonu ……………………………………………………………………………………................................................ 
 
- Adres e-mail …………………………………………………………………............................................................... 
  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnego zakupu artykułów spożywczych 
oraz artykułów jednorazowych na potrzeby zapewnienia poczęstunków podczas szkoleń realizowanych  
w ramach projektu pn. „Kierowcy zawodowcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego ramach 
Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020: 

1. oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz nie wnoszę do niego żadnych 
zastrzeżeń, a także że zdobyłem wszelkie pozostałe informacje niezbędne do właściwego przygotowania 
oferty; 

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w tym wymagania wobec wykonawcy 
określone w zapytaniu ofertowym; 

3. oferuję realizację tego zamówienia za cenę brutto (podaną w zł) za jedną sztukę niżej zaznaczonych 
części przedmiotu zamówienia – artykułów, spełniający warunki opisane z zapytaniu ofertowym: 

 

Część przedmiotu zamówienia – artykuł o 
wskazanej ilości jednostki miary 

Proszę zaznaczyć 
znakiem „X” wybraną 

część zamówienia 

Cena brutto artykułu  

1 Kawa mielona – op. min. 450g   

2 Kawa rozpuszczalna – op. min. 170 g   

3 Herbata czarna expressowa w torebkach – 
op. min. 50 szt. 

  

4 Herbata czarna expressowa w torebkach – 
op. min. 70 szt. 

  

5 Herbata ziołowa miętowa w torebkach – 
op. min. 20 szt. 

  

6 Herbata owocowa w torebkach – op. min. 
20 szt. 

  

7 Mleko 3,2% UHT – op. 0,5 l   

8 Mleko 3,2% UHT – op. 1 l   

9 Śmietanka do kawy UHT min. 10% - op. 
min. 250ml 

  

10 Śmietanka do kawy UHT min. 10% - op. 
10szt. x min. 10g 

  

11 Woda mineralna niegazowana – but. 0,5l   

12 Woda mineralna gazowana – but. 0,5l   



 

 

13 Woda mineralna niegazowana – but. 1,5l   

14 Woda mineralna gazowana – but. 1,5l   

15 Sok pomarańczowy – op. 1l   

16 Sok jabłkowy – op. 1l   

17 Plastikowe kubeczki do napojów gorących 
o pojemności min. 150ml – op. min. 80 szt. 

  

18 Plastikowe kubeczki do napojów zimnych o 
pojemności min. 150ml – op. min. 80 szt. 

  

19 Talerzyki papierowe (tekturowe) okrągłe – 
o średnicy od 23 do 30 cm – op. min. 50 
szt. 

  

20 Talerzyki plastikowe okrągłe – o średnicy 
od 23 do 30 cm – op. min. 50 szt. 

  

21 Łyżeczki małe plastikowe – op.  min. 100 
szt. 

  

22 Cukier kryształ – op. 1 kg   

23 Czekolada – op. min. 90 g   

24 Ciastka kruche bez nadzienia paczkowane 
– op. min. 160 g 

  

25 Ciastka kruche z nadzieniem/z czekoladą 
paczkowane – op. min. 160 g 

  

26 Ciastka kruche na wagę, różne rodzaje – 1 
kg 

  

27 Wafelki paczkowane – mix smaków – op. 
min. 180 g 

  

28 Cytryna – 1 kg   

29 Jabłka – 1 kg   

30 Banany – 1 kg   

29 Winogrona – 1 kg   

30 Paluszki, różne rodzaje – op. min. 70g   

31 Ręczniki papierowe - op. 2 szt.   

32 Serwetki min. 15cmx15cm- op. min. 20 szt.   

 

 

3. Oświadczam, iż cena brutto (podana w zł) za jedną sztukę oferowanych części przedmiotu 
zamówienia (artykułów), zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy. 

 

 

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

          podpis osoby składający ofertę 

 

    
 

  

 
 



 

 

Załącznik nr 3   

 

_____________________________  
PIECZĘĆ OFERENTA       _____________________________  

miejscowość, data 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 
 
Ja niżej podpisany, 
 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

(Imię, nazwisko, adres) 
 

w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym sukcesywnego zakupu artykułów spożywczych oraz 
artykułów jednorazowych na potrzeby zapewnienia poczęstunków podczas szkoleń realizowanych w 
ramach projektu pn. „Kierowcy zawodowcy”, jako Wykonawca, oświadczam, że spełniam warunki 
określone w zapytaniu ofertowym, a w szczególności: 
 

a) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

b) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

            …………………………………………. 

          podpis oferenta 

 

 

 

 

 

 

             

  
 

 


