Ogłoszenie o konkursie w sprawie wyboru dostawcy
nr GDN/2018/01 z dnia 4 września 2017 r.
Kompleksowa organizacja systemu dostaw i dystrybucji żywności
dla uczestników Zlotu ZHP „Gdańsk 2018” (06—16.08.2018)
oraz organizacja i prowadzenie ogólnodostępnych punktów handlowych
dla uczestników Zlotu ZHP „Gdańsk 2018” (06—16.08.2018)

1. Zamawiający:
Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie ul. Marii Konopnickiej 6,
zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000094699 (dalej, jako: „ZHP”).
2. Opis przedmiotu konkursu:
ZHP ogłasza konkurs ofert w sprawie wyboru dostawcy kompleksowej organizacji systemu
dostaw i dystrybucji żywności dla uczestników Zlotu ZHP „Gdańsk 2018” (06—16.08.2018)
oraz organizacja i prowadzenie ogólnodostępnych punktów handlowych dla uczestników
Zlotu ZHP „Gdańsk 2018” (06—16.08.2018).
Wysokiej jakości zróżnicowane i świeże artykuły żywnościowe do samodzielnego
przygotowania śniadań, drugich śniadań i obiadokolacji dystrybuowane będą za
pośrednictwem supermarketów zlotowych codziennie, przez okres 11 dni wydarzenia do ok.
10.000 uczestników zlotu harcerskiego, co daje konieczność zapewnienia artykułów
żywnościowych do przygotowania w sumie ok. 330.000 porcji żywnościowych.
W zlocie ZHP uczestniczy głównie młodzież w wieku 10-21 lat, podzielona na 40-osobowe
drużyny zlotowe. Harcerze pochodzą ze wszystkich województw kraju, ze zróżnicowanych
grup społecznych. Samodzielnie opłacają swój udział z zlocie, który przede wszystkim jest
przedsięwzięciem edukacyjnym. Harcerze obozują w tymczasowym miasteczku namiotowym
na Wyspie Sobieszewskiej, a program zlotu odbywa się zarówno w śródmieściu MiastaGospodarza, jak i na Kaszubach. Codziennie połowa z 10.000 uczestników zlotu wyrusza z
Wyspy Sobieszewskiej na zajęcia edukacyjne poza jej terenem.
Dostawca zobowiązany będzie do wykonania usługi, składającej się z następujących
elementów:
(SUPERMARKET)
Dostawca jest zobowiązany do wybudowania, urządzenia i niezbędnej obsługi trzech
supermarketów na terenie miasteczka namiotowego na Zlocie ZHP „Gdańsk 2018” na Wyspie
Sobieszewskiej.
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Za „Supermarket” uważa się tymczasową halę namiotową lub zestaw hal namiotowych i
tymczasowej infrastruktury pomocniczej, w której drużyny zlotowe będą pobierały produkty
do samodzielnego przygotowania posiłków. Supermarket oznaczać będzie miejsce z
odpowiednio przygotowaną i wyeksponowaną żywnością, zabezpieczoną przed opadami
atmosferycznymi, z należytą wentylacją, pozostającą w zgodzie z obowiązującym na dany
dzień jadłospisem. Przechowywanie produktów żywnościowych w markecie musi się odbywać
z uwzględnieniem lad chłodniczych bądź lodówek, odpowiednio przygotowanych miejsc do
pobierania i pakowania produktów. Dostawca wykona i wyposaży supermarket w elementy
brandingu Zlotu, zgodne z Key Visual i szczegółowymi wymaganiami technicznymi
przekazanymi przez Zamawiającego.
Jednocześnie Dostawca zobowiązany będzie do zdemontowania oraz wywiezienia, na własny
koszt, przygotowanej przez siebie infrastruktury - Supermarketów, po zakończeniu zlotu.
Poprzez ww. zobowiązanie rozumie się dostarczenie urządzeń chłodniczych, w tym lad
chłodniczych, regałów magazynowo – wystawienniczych, blatów i punktów wydania towaru
wraz z niezbędną infrastrukturą. Za niezbędną obsługę w rozumieniu niniejszego dokumentu
rozumie się obsługę osobową niezbędną do funkcjonowania marketu, a będącą pracownikami
(niezależnie od form zatrudnienia) dostawcy, która będzie pomagała w wyborze produktów
zgodnie z przygotowanym jadłospisem, pakowaniu produktów oraz informowała o
konkretnych produktach z oferty jadłospisu.
Zamawiający zapewnia możliwość podłączenia do energii elektrycznej, dostawę wody i
odbiór ścieków oraz dostęp do podstawowej infrastruktury drogowej i odbiór segregowanych
odpadów, przy czym koszt zużycia mediów ponosić będzie Dostawca na zasadach określonych
w umowie.
(ZESTAW TOWARÓW DOSTĘPNYCH W SUPERMARKECIE)
Dostawca przygotuje, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego Książkę Kucharską Zlotu,
zawierającą przepisy dla 40-osobowych drużyn zlotowych, według których przygotowywać
będą one każdego dnia posiłki z produktów odebranych w supermarketach. W
supermarketach dostępne będą produkty żywnościowe konieczne do codziennego
przygotowywania posiłków oraz inne artykuły potrzebne do funkcjonowania drużyny
zlotowej, które Zamawiający ustali z Dostawcą. W supermarketach wydzielone zostaną
miejsca, w których dostępna będzie żywność dla uczestników ze szczególnymi potrzebami
żywieniowymi (dieta jarska i bezglutenowa). Informację o liczbie osób ze szczególnymi
potrzebami żywnościowymi Zamawiający określi do 30 czerwca 2018 r., jednak nie
przewiduje się by było to więcej niż 15% całkowitej liczby uczestników.
(SPOSÓB DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW)
Supermarkety będą otwarte codziennie w godz. 07.00-13.00 oraz 16.00-20.00. Każda
drużyna zlotowa otrzyma dostarczoną przez Dostawcę kartę pre-paid zasiloną odpowiednią
liczbą punktów. Rozliczenie za zakupy dokonywane przez drużyny w supermarketach będą
odbywały się wyłącznie za pomocą ww. kart pre-paid. Nie będzie limitów punktów do
wydatkowania w każdym dniu, jednak każda drużyna będzie zobowiązana do wykorzystania
punktów w całości. Dostawca przygotuje system rozliczeniowy pre-paid w taki sposób, by
Dostawca na bieżąco lub na żądanie w ciągu 1 godziny miał dostęp do informacji o bieżącym
wykorzystaniu kredytów pre-paid na każdej karcie. Każdego dnia realizacji zamówienia o
godz. 22.00 Dostawca przedstawi Zamawiającemu raport o zużyciu kredytów pre-paid oraz
stanach magazynowych towarów.
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(MARKETY OGÓLNODOSTĘPNE)
Dostawca zorganizuje i prowadzić będzie na terenie Miasteczka Zlotowego trzy
ogólnodostępne dla uczestników zlotu markety (punkty handlowe), w których uczestnicy
będą mogli dokonywać zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych, z wyłączeniem
napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Markety ogólnodostępne przylegać będą do
supermarketów opisanych w niniejszym zamówieniu powyżej i będą mogły wykorzystywać
wspólne z nimi zaplecze logistyczne, jednak w sposób użytkowy będą wyodrębnione. Markety
ogólnodostępne otwarte będą w dniach zlotu w godz. 08.00-21.00 i będą przyjmować od
uczestników Zlotu płatność w gotówce w złotych polskich i euro oraz bezgotówkowo za
pośrednictwem kart płatniczych co najmniej dwóch systemów (obowiązkowo MasterCard i
Visa). Ceny detaliczne produktów w marketach nie będą odbiegały od cen rynkowych.
Dostawca wykona i wyposaży supermarket w elementy brandingu Zlotu, zgodne z Key Visual
i szczegółowymi wymaganiami technicznymi przekazanymi przez Zamawiającego. Sprzedaż
w marketach Dostawca będzie prowadził na własny rachunek i ryzyko.
3. Termin realizacji Zamówienia
Zamówienie będzie realizowanie w terminie zlotu, w dniach 06—16 sierpnia 2018 roku
(jedenaście pełnych dni). Zamawiający udzieli zgody Dostawcy na wcześniejsze montaże i
późniejsze demontaże infrastruktury Dostawcy na terenie miasteczka zlotowego. Dostawca
zakończy montaże najpóźniej dnia 4 sierpnia 2018 r. o godz. 09.00 i zgłosi Zamawiającemu
gotowość do realizacji Zamówienia.
4. Miejsce realizacji Zamówienia
Lokalizacja Zlotu: Gdańsk, Wyspa Sobieszewska (Sobieszewska Pastwa, pomiędzy ul.
Turystyczną a Przegalińską). Dokładna lokalizacja marketów zlotowych na terenie zlotu
zostanie wskazana przez Zamawiającego po otrzymaniu od Dostawcy wiążących informacji
na temat powierzchni marketów – nie później niż 30 maja 2018 r.
5. Zakres oferty
Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta oraz zostać
złożona w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Głównej Kwatery ZHP w Warszawie, ul. Marii
Konopnickiej 6 najpóźniej w poniedziałek 2 października 2017 r. o godz. 12.00.
Kopertę należy opisać w następujący sposób: „OFERTA W POSTĘPOWANIU GDN2018/01”.
Oferta winna zawierać:
1) Nazwę oferenta;
2) Wydruk
informacji
odpowiadającej
odpisowi
aktualnemu
z
rejestru
przedsiębiorców/KRS (nie starszy niż 1 miesiąc);
3) Opis prowadzonej działalności oraz potencjału organizacyjnego związanego z
realizacją takich samych lub podobnych przedsięwzięć;
4) Opis dotychczasowych doświadczeń w zakresie organizacji tymczasowych dostaw
wyżywienia;
5) Koncepcję logistyki produktów, proponowany bezgotówkowy sposób płatności oraz
wstępny rysunek koncepcyjny
6) Proponowany jadłospis z uwzględnieniem diety bezglutenowej, koszernej i halal;
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7) Propozycję cenową w rozbiciu na osobodzień. Propozycja cenowa powinna
uwzględniać wszelkie koszty składające się na cenę, w tym podatek VAT;
8) Propozycję cenową jednorazowej opłaty licencyjnej wyłącznej za prowadzenie
punktów handlowych ogólnodostępnych na terenie miasteczka zlotowego, którą
Dostawca przekaże Zamawiającemu;
9) Dane kontaktowe dostawcy, w tym adres e-mail, na który dostawca otrzymywać
będzie wszelkie informacje związanie z niniejszym Ogłoszeniem, w tym informacje o
wyborze oferty.
10) Rekomendacje pisemne.
Do oferty należy załączyć oświadczenie, wedle treści stanowiącej Załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia, a także, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
pełnomocnictwo zgodne z treścią Załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Jednocześnie, niezależnie od niniejszego ogłoszenia, możliwe jest wystosowane do
wybranych podmiotów zaproszenia do złożenia oferty, zgodnie z treścią Załącznika nr 3
do niniejszego ogłoszenia.
W przypadku przesyłki listowej bądź kurierskiej decyduje data i godzina wpływu przesyłki
do Sekretariatu Głównej Kwatery ZHP. Informację o godzinach pracy Sekretariatu GK ZHP
Oferent może uzyskać pod numerem telefonu +48 22 339 0645.
6. Podstawa formalna przeprowadzenia konkursu ofert.
Niniejszy konkurs ofert nie jest objęty przepisami Prawa Zamówień Publicznych. Podstawę
formalną jego przeprowadzenia stanowi niniejsze Ogłoszenie. Zgodnie z art. 71 Kodeksu
cywilnego, niniejsze ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert w
rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Samo Ogłoszenie nie stanowi oferty.
Przed złożeniem oferty ZHP dopuszcza zadawanie pisemnych pytań (za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres sekretariat.gk@zhp.pl). Po złożeniu ofert ZHP dopuszcza
przeprowadzenie dodatkowych negocjacji.
7. Postanowienia końcowe
Oferty niespełniające wymagań opisanych w niniejszym Ogłoszeniu nie będą brane pod
uwagę przez ZHP.
ZHP poinformuje Oferentów, którzy przedstawili oferty o wyniku niniejszego konkursu za
pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez dostawców adresy e-mail.
Niepodanie adresów e-mail skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania informacji o
wyniku konkursu ofert.
Wybór oferty i poinformowanie dostawcy o jej wyborze przez ZHP nie stanowi przyjęcia
oferty.
Umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z udziałem Oferenta wybranego
przez ZHP i po zaakceptowaniu przez obie strony ostatecznej treści wynegocjowanej
umowy. Umowa będzie w sposób szczegółowy regulować wszelkie kwestie związane z
przedmiotem niniejszego konkursu.
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ZHP zastrzega sobie prawo do: odwołania konkursu ofert w całości lub w części w każdym
czasie, niedokonania wyboru żadnej oferty, zmiany terminów wyznaczonych w niniejszym
Ogłoszeniu, żądania dodatkowych szczegółowych informacji i wyjaśnień od dostawcy.
8. Załączniki
1) Oświadczenie oferenta
2) Pełnomocnictwo
3) Zaproszenie do składania ofert

© 2017 Związek Harcerstwa Polskiego
Główna Kwatera ZHP
Komenda Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”
ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
www.gdansk2018.zhp.pl, gdansk2018@zhp.pl
GDAŃSK 2018™ Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!
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