
 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr DZP.262.28.2022 

1. Zamawiający:  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A,  02-305 
Warszawa przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: kompleksową usługę cateringową  

w ramach organizacji Europejskiego Forum Młodych Liderów (dalej EFML) w Katowicach 

organizowanego w dniach 25-27 kwietnia 2022 r. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Termin wykonania zamówienia: 25-27 kwietnia 2022 r. 

4. Miejsce wykonania zamówienia: teren Uniwersytetu Śląskiego - Wydział Humanistyczny 
(powierzchnię zapewniają organizatorzy wydarzenia). 

5. Wymagania dla Wykonawców: 

a) Wykonawca zrealizował w przeciągu ostatnich 2 lat co najmniej 2 usługi cateringowe, o 
wartości 25 tys. zł brutto każda; 
Należy wypełnić załącznik nr 4– doświadczenie wykonawcy. 

b) Wykonawca musi posiadać aktualną decyzję, o której mowa w art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.) 
lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez organa urzędowej 
kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy w celu potwierdzenia , że Wykonawca 
objęty jest nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne. 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Cena – 100 % (max. 100 pkt.)      

7. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego  należy 
składać w formie elektronicznej (w postaci zeskanowanej wersji) na adres e-mail: dzp@frse.org.pl  

8. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

9. Do oferty należy dołączyć: 

a. aktualną decyzję lub zaświadczenie stwierdzające spełnienie wymagań dotyczących zasad 
higieny i prawa żywnościowego;  

b. wypełniony załącznik nr 4 – informacja o doświadczeniu; 

10. Termin składania ofert upływa dnia: 25 marca 2022 r. o godz. 10:00. 

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

12. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

Monika Makowska, tel.: 572 675 117, e-mail: monika.makowska@frse.org.pl. 

13. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym je go 
etapie bez podania przyczyny. 

15. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz  uzupełnienia 
żądanych dokumentów. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek  
pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

17. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone. 

 

 

 



 

 

18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie 
stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2020 r., poz.1740). 

 

 

      

    

         Warszawa, 23.03.2022 r.    
miejscowość, data   podpis pracownika realizującego zamówienie 
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