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          OSP/ 227/2021                             Warszawa, 17.05.2021 r. 

 

O G Ł O S Z E N I E 

 

O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA  WYŻYWIENIE 

(CATERING) DLA MAX 145 OSÓB  DLA UCZESTNIKÓW  XII OGÓLNOPOLSKIEGO MITYNGU 

TRÓJBOJU SIŁOWEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH, W TERMINIE 18 - 20 CZERWCA 2021 r.  

 

Zamawiający i przedmiot zamówienia. 

 

Olimpiady Specjalne Polska z siedzibą w Warszawie (01-199) przy ul. Leszno 21, NIP 526-17-35-097 

poszukują wykonawcy niżej opisanego zadania obejmującego wyżywienie (catering) dla maksymalnie 

145 osób uczestników XII Ogólnopolskiego Mityngu Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych w 

terminie 18-20 czerwca 2021r. zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w ogłoszeniu 

OSP/ 227/2021r. 

Wymagania konieczne dotyczące oferowanej usługi; 

 Warszawa – teren AWF Warszawa, hala lekkoatletyczna ( bieżnia lekkoatletyczna) 

 Wyżywienie  (obiady, suchy prowiant, serwis kawowy) oraz serwis i inne kryteria (według 

kryteriów określonych w Formularzy oferty) dla maksymalnie dla 145 osób 

 Usługodawca bezpośrednio wykona zadanie i wystawi fakturę na wyżywienie (usługa 

cateringowa) 

Wymagania dodatkowe – punktowane: 

 Doświadczenia z  wykonywanej podobnej usługi cateringowej do imprezy sportowej dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyżywienie (catering) uczestników XII Ogólnopolskiego 

Mityngu Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych w terminie 18-20 czerwca 2021 r. 

 

Specyfikacja wyżywienia 

1. Obiady w  lunchboxach 

2. Suchy prowiant – drugie śniadanie 

3. Suchy prowiant - podwieczorek  

4. Serwis kawowy  

Szczegółowe wymagania dotyczące posiłków  (pkt 1,2,3,4 w formularzu oferty).  

5. Zapewnienie: sztućców, serwetek, naczyń jednorazowych, warników, pojemników na odpady itp. 

6. Zapewnienie stołów i krzeseł na potrzeby spożywania posiłków, zapewnienie miejsc dla 145 osób 

( jednocześnie). Dezynfekowane po każdym posiłku. 

7. Obiady (lunchboxy) dostarczone w termoportach gastronomicznych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące serwisu (pkt 5, 6, 7 w formularzu oferty). 

8. Zapewnienie co najmniej 4 osób do obsługi. 

9. Konieczne załączenie proponowanego menu z gramaturami. 

10. Doświadczenia, obsłudze imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

 

 



 

str. 2 

 

 

 

 

Zamawiający zapewnia miejsce do wydawania posiłków i ustawienia stołów i stanowisk do wydawania 

posiłku, podłoże zabezpieczone będzie wykładziną,  zapewniony jest dostęp do prądu elektrycznego 

(także do siły jeśli potrzebna).  

 

 

   Wstępny harmonogram 

18 czerwca 2021 (piątek)   

od 09.00 do 18.00  Serwis kawowy całodzienny- nielimitowany dla obsługi 55 osób 

od 14.00 do 18.00 Serwis kawowy jednorazowy dla zawodników/trenerów 90 osób 

godz. 11.00  Suchy prowiant – drugie śniadanie  dla 55 osób   

19 czerwca 2021 (sobota)   

od 08.00 do 17.00 Serwis kawowy całodzienny- nielimitowany dla obsługi 55 osób 

od 08.00 do 17.00 Serwis kawowy jednorazowy dla zawodników/trenerów 90 osób 

godz. 12.00 - 13.00 Obiad w formie pakietów/lunchboxów dla 145 osób 

godz. 15.00   Suchy prowiant – podwieczorek dla 145 osób  

20 czerwca 2021 (niedziela)   

od 08.00 – 18.00 Serwis kawowy całodzienny – nielimitowany dla obsługi 55 osób 

od 08.00 – 13.00 Serwis kawowy jednorazowy dla zawodników/trenerów 90 osób 

godz. 12.00 – 13.00 Obiad w formie pakietów/lunchboxów dla 145 osób 
         
 

3. Zadania po stronie Wykonawcy 

 

a) Złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (Załącznik nr 1) w obszarze 

określającym zapewnienie określonych w zamówieniu kryteriów wymaganych i dodatkowych. 

 

b) W zawiązku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Wykonawca, zgodnie z wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego zapewni na terenie obiektu środki do dezynfekcji, informacje, 

oraz spełni inne wymogi określone przepisami prawa. 

 

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

 

 18 – 20 czerwca 2021 r. 

 Warszawa teren AWF Warszawa,  hala lekkoatletyczna ( bieżnia lekkoatletyczna)  

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków 

 

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy: 

– posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub 

Krajowego Rejestru Sądowego; 
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–  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał 

techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

–  nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania    

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli; 

– dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania 

usługi. 

  

 6. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia 

Ceny oraz wartość zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto i brutto). 

Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni. 

 

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

Oferta kompletna zawiera:  

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 - formularz oświadczenia o powiązaniach kapitałowych. 

 

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

Każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do 
podpisywania ofert wraz z datą. 
 
Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w 
odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. 

 

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia 

wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w 

zamówieniu. 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane 

adresowe Wykonawcy. 

Oferta obligatoryjnie powinna uwzględniać elementy zamówienia wymienione w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9,10. 

1. Obiady w  lunchboxach 
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2. Suchy prowiant – drugie śniadanie 

3. Suchy prowiant - podwieczorek  

4. Serwis kawowy  

Szczegółowe wymagania dotyczące posiłków  (pkt 1, 2, 3, 4 w formularzu oferty).  

5. Zapewnienie: sztućców, serwetek, naczyń jednorazowych, warników, pojemników na odpady itp. 

6. Zapewnienie stołów i krzeseł na potrzeby spożywania posiłków, zapewnienie miejsc dla 145 osób 

( jednocześnie). 

7. Obiady (lunchboxy) dostarczone w termoportach gastronomicznych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące serwisu (pkt 5, 6, 7 w formularzu oferty). 

8. Zapewnienie co najmniej 4 osób do obsługi (ilość obsługi punktowana) 

9. Konieczne załączenie proponowanego menu z gramaturami. 

10. Doświadczenia w cateringu, obsłudze imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych.  

    

8.Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami 

 

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest Anna Morawska 

e-mail: a.morawska@olimpiadyspecjalne.pl  

  

9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 

– Oferty należy złożyć do dnia 21.05.2021 r. do godz. 10.00    

   Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: a.morawska@olimpiadyspecjalne.pl 

zatytułowaną następująco: „Oferta wyżywienie AWF 18-20.06.2021 r.”. 

        Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 

– Ogłoszenie wyboru ofert nastąpi do dnia 25.05.2021 r. i zakończony zostanie protokołem. 

 

10. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy: 

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród 

Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria: 

–   Kryterium ceny – waga do 60% 

Suma jednostkowego kosztu wyżywienia  dla 1 osoby (obiad, suchy prowiant – drugie śniadanie, 

suchy prowiant – podwieczorek, serwis kawowy jednorazowy, serwis kawowy nielimitowany)   

–   Kryterium jakości – waga do 40% 

           Różnorodność zaproponowanych dań, gramatura, ilość obsługi, doświadczenia w cateringu imprez 

sportowych dla osób niepełnosprawnych. 

 

Zamawiający będzie badał cenę brutto dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości 

poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu –  wyżywienie (obiad, suchy prowiant, 

serwis kawowy jednorazowy i uzupełniany )  cena jednostkowa brutto na 1 uczestnika, różnorodność 

zaproponowanych dań,  zwiększona gramatura, doświadczenie. 

 

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

     Zamawiający w przypadku mniejszego kosztu oferty, niż posiadany budżet zastrzega sobie        

możliwość domówienia dodatkowych produktów np. owoce do serwisu kawowego, słodycze itp. 

 

 

 

 

mailto:a.morawska@olimpiadyspecjalne.pl
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11. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

 

W dniach 21-25.05.2021 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega 

sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne 

wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym. 

 

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty 

zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. 

Wybranego kontrahenta lub kontrahentów Komisja zaprosi do podpisania umowy. 

 

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania. 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi 

do dnia 25.05.2021r. 

 

12. Termin związania ofertą 

 

Termin związania ofertą wynosi 20 dni od ogłoszenia wyników postępowania. 

 

 

13. Unieważnienie postępowania 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 

przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów 

postępowania. 

      Zadanie finansowane jest ze środków publicznych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu i Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z zapisami w 

umowach instytucje zastrzegają – możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, ze 

względu na ogłoszenie stanu nadzwyczajnego (stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski 

żywiołowej), stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i działania innych sił wyższych oraz 

związanych z tym ograniczeń, w tym ograniczenia bezpośrednich kontaktów. 

 

14. Uwagi końcowe 

 

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Stowarzyszenie 

Olimpiady Specjalne Polska może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej 

decyzji. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska do 

żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Stowarzyszenia 
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Olimpiady Specjalne Polska do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość 

cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska nie mogą być pociągane do odpowiedzialności za 

jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem  

i dostarczeniem oferty. 

 

 

15. Postanowienia końcowe 

 

Do zapytania ofertowego dołączono: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań 

kapitałowych lub osobowych      
 

 

 

 

 

                                        Anna Morawska   

Koordynator ds. Ogólnoorganizacyjnych i Personalnych                                                                                                                                                             

http://paralympic.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/Za%C5%821_PFRON_25-31.011.doc
http://paralympic.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/Za%C5%822_PFRON_25-31.011.docx
http://paralympic.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/Za%C5%822_PFRON_25-31.011.docx

