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znak postępowania: MT/ZP/271/3/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na 

Usługę cateringową na potrzeby projektu „Małopolskie Talenty” zgodnie  
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zbiorowego żywienia  
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Rozdział 1: Zamawiający 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Lubelska 23 
30-003 Kraków 
Adres do korespondencji: 
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Stanowisko ds. zamówień publicznych 
ul. Lubelska 23 
30-003 Kraków, pok. 104 
faks: 12 623-77-41 
e-mail: b.kozielska@mcdn.edu.pl  
( w tytule e-maila znak sprawy: MT/ZP/271/3/2017 

W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni 
posługiwać się znakiem postępowania: MT/ZP/271/3/2017 
 

Rozdział 2: Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 

przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień 

na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 

 

Rozdział 3: Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby 

realizacji  projektu  Małopolskie Talenty w okresie od dnia podpisania umowy 

do dnia 31 grudnia 2017 roku, w Krakowie. 

2. Świadczenie usług cateringowych będzie odbywało się w okresie 

obowiązywania Umowy sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, w 

ramach organizowanych przez niego szkoleń. 

3. Usługa cateringowa będzie świadczona dla 9 grup uczestników szkoleń 

organizowanych w projekcie. 

4. Liczebność jednej grupy, dla której będzie świadczony catering, wyniesie  

od ok. 5  osób do ok. 25 osób. 

5. Ilość dni zajęć dla jednej grupy wynosi od 5 do 10. 

6. Szkolenia będą realizowane w soboty i niedziele. 

7. Zamawiający zastrzega, że świadczenie usługi cateringowej może odbywać się 

w kilku miejscach w Krakowie  jednocześnie w tym samym dniu i w tych 

samych godzinach, przy czym maksymalna ilość grup w jednym terminie 

wynosi 4. 

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy – załącznik nr 

2 do IWZ. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części usług w 

przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia lub z przyczyn 

organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego. W związku z powyższym 

Wykonawca nie będzie podnosił w stosunku do Zamawiającego żadnych 

roszczeń. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do 
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Zamawiającego z tytułu rezygnacji z części usług przez Zamawiającego w 

przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia lub z przyczyn 

organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego. 

 

 

Rozdział 4: Termin wykonania zamówienia 

Usługa będzie świadczona od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r., 

nie dłużej jednak niż do wyczerpania kwoty wskazanej w § 6 ust. 2 wzoru umowy,  

stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. Wyczerpanie kwoty wskazanej § 6 ust. 2 

wzoru umowy powoduje zakończenie obowiązywania  umowy pomiędzy stronami.  

 

Rozdział 5: Kryteria oraz sposób oceny ofert 

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia 

przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według 

następujących kryteriów: 

 

 

Nazwa kryterium Sposób oceny ofert Waga 

Cena (koszt) 

 

                        C z oferty z najniższą ceną 

C = -------------------------------------   x 60  

C z oferty badanej 

 

gdzie:  C – cena  brutto                                                

60 % 

 

OK.-Obsługa 

kelnerska podczas 

przerw 

cateringowych * 

 

OK = [liczba punktów „OK” ocenianej oferty] : 

[maksymalna punktacja możliwa do 

uzyskania za poszczególne elementy w 

kryterium „OK” podczas przerw 

cateringowych] x 40 pkt 

40% 

SUMA 100% 

 

* Obsługa kelnerska podczas przerw cateringowych – 40 % 

Punkty za kryterium „Obsługa kelnerska podczas przerw cateringowych” 

zostaną obliczone według następującego wzoru: 

Obsługa kelnerska podczas przerw cateringowych = [liczba punktów „OK” 

ocenianej oferty] : [maksymalna punktacja możliwa do uzyskania za 

poszczególne elementy w kryterium „OK” podczas przerw cateringowych] x 40 

pkt 

Punkty „OK” zostaną przyznane, jeśli Wykonawca dołączy do oferty 

oświadczenie, że podczas wszystkich przerw cateringowych będzie obecna 
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obsługa kelnerska podczas wszystkich przerw i/lub, która będzie na bieżąco 

sprzątać brudne naczynia oraz porządkować stoły. 

W ocenie kryterium będą brane pod uwagę: 

Lp. Przedmiot oceny punktacja 

1 Obecność obsługi kelnerskiej podczas wszystkich 

przerw cateringowych. 

0 lub 20 

2 Bieżące sprzątanie przez obsługę kelnerską 

brudnych naczyń oraz porządkowanie stołów  

0 lub 20 

 

Ocena oferty w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie 

informacji zawartych w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do IWZ). W 

przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym odpowiedniej rubryki 

wskazującej czy zatrudniona osoba/osoby będą osobami z katalogu osób 

wskazanego powyżej oferta otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.  

 

 

Rozdział 6: Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

Oferty należy składać pod adres Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. 

Lubelska 23, 30-003 Kraków, pok. Nr 104 do 25 kwietnia 2017 r. do godz. 09:30.  

Ofertę (tj. wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy 

składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Zaleca się, aby opakowanie 

było odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie 

(np. podpisane na wszystkich połączeniach). Opakowanie powinno być 

zaadresowane do Zamawiającego na wskazany w IWZ adres:  

 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków 

z dopiskiem: 

OFERTA na: „Usługę cateringową na potrzeby projektu „Małopolskie Talenty” 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zbiorowego żywienia”, 

oznaczenie postępowania: MT/ZP/271/3/2017 

Nie otwierać przed: 25 kwietnia 2017 r. godz. 10:00 

 
Zamawiający otworzy oferty 25 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00, pokój nr 104. 
 

 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania zawarte są w 

Istotnych Warunkach Zamówienia. 


