Ogłoszenie o konkursie w sprawie wyboru Wykonawcy
nr GDN/2018/22 z dnia 4 czerwca 2018 r.

Wyżywienie dla kadry Zlotu ZHP „Gdańsk 2018” (06—17.08.2018) — Kantyna Zlotowa
1. Zamawiający:
Związek Harcerstwa Polskiego, z siedzibą Warszawa, ul. Konopnickiej 6, zarejestrowany w
rejestrze stowarzyszeń KRS pod numerem 0000094699 (dalej równie, jako: „ZHP”).
2. Opis przedmiotu Zamówienia:
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) ogłasza postępowanie w sprawie wyboru dostawcy usług
w związku z organizacją przez ZHP Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”:
1. Zakres usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje przygotowanie oraz
wydanie wyżywienia zwanego dalej „cateringiem” dla ok. 1.000 członków kadry zlotu
– dorosłych wolontariuszy i instruktorów w dniach 06-16.08.2018 r. w miasteczku
zlotowym na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.
2. Wykonawca dostarczy w formie szwedzkiego stołu śniadanie, produkty do
przygotowania lunchu do zabrania z sobą przez wolontariuszy / lunch oraz
obiadokolację – również w formie szwedzkiego stołu.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi, składającej się z
następujących elementów:
(RODZAJE POSIŁKÓW SERWOWANYCH W KANTYNIE)
Rodzaje podawanych posiłków w ramach przedmiotu zamówienia:
• Śniadania 5.30—9.00 – „szwedzki stół”, produkty do przygotowania lunchu wydawane
podczas śniadania osobom prowadzącym zajęcia poza terenem zlotu;
• Lunche 11.00—14.00 i kolacje 17.00—22.00 – podawane do wyboru z uwzględnieniem
częściowej samoobsługi;
• Lunch boxy dostarczane przez Zamawiającego do wskazanych lokalizacji poza terenem
zlotu – Centrów Zajęć Programowych Off-Site.
(ZAKRES ILOŚCIOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OKREŚLENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA)
Liczby posiłków (podawane na potrzeby oszacowania wielkości zamówienia i porównania w
ramach oceny kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty):
DATA
6 sierpnia 2018 r.
7 sierpnia 2018 r.
8 sierpnia 2018 r.
9 sierpnia 2018 r.
10 sierpnia 2018 r.
11 sierpnia 2018 r.

ŚNIADANIE
1000
1000
1000
1000
1000
1000

LUNCH
1000
1000
1000
1000
1000
1000
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OBIADOKOLACJA
1000
1000
1000
1000
1000
1000

KGZ

12 sierpnia
13 sierpnia
14 sierpnia
15 sierpnia
16 sierpnia
RAZEM

2018
2018
2018
2018
2018

r.
r.
r.
r.
r.

1000
1000
1000
1000
900
10900

1000
1000
1000
1000
700
10700

1000
1000
1000
900
500
10400

Szczegółowy grafik/harmonogram liczb posiłków w rozbiciu na dni przedstawiony zostanie
na 14 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia. Wartość zamówienia
określona zostanie w umowie na podstawie sumy iloczynów liczb poszczególnych posiłków i
cen jednostkowych przypisanych tym posiłkom, przy czym: ostateczne liczby posiłków
określi grafik, o którym mowa powyżej.
(OPIS KONSTRUKCJI POSIŁKÓW)
Uśrednione zapotrzebowanie energetyczne całodziennego wyżywienia wynosi 2000—
2500 kcal. Uśrednione zapotrzebowanie na makroskładniki:
• energia z białek: do 15%
• energia z tłuszczy: 25—30%
• energia z węglowodanów: 50—60%
(POZOSTAŁE USTALENIA)
1. Wykonawca przygotuje całościowe (ostateczne) menu z uwzględnieniem ww.
informacji i czynników (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) w ciągu 7 dni od
momentu podpisania umowy, ale nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem
realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Podstawą wydania posiłku jest okazanie/oddanie przez uczestnika właściwego
bloczka żywnościowego (alternatywnie: przejście przez system elektronicznej
rejestracji).
3. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia potraw w miejscach ich wydawania w
języku polskim i języku angielskim.
4. Wykonawca posiłki przygotowywać będzie (lub poddawać końcowej obróbce
cieplnej) w wystawionej przez siebie kuchni na terenie Miasteczka Zlotowego.
5. Zamawiający dostarczy namiot stołówkowy na 600 osób wraz z wyposażeniem.
6. Wykonawca uzgodni i uzyska wszelkie wymagane prawem zezwolenia na
wykonywanie usługi na terenie Miasteczka Zlotowego.
3. Zakres oferty
Oferta winna zawierać:
a. Nazwę oferenta
b. Opis projektowanego sposobu realizacji Zamówienia wraz ze wskazaniem
konkretnych rozwiązań technicznych i realizacyjnych.
c. Kalkulację cenową w odniesieniu do każdego elementu oferty. Propozycja cenowa
powinna uwzględniać wszelkie koszty składające się na cenę, w tym podatek VAT.
d. 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.
e. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta lub wydruk Informacji odpowiadającej
odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru, aktualnego na dzień złożenia oferty;
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4. Kryteria wyboru Dostawcy
Kryteria wyboru dostawcy obejmują:
a. oferowana cena – 70 %,
b. doświadczenie (udokumentowanie referencjami i informacją o klientach, na rzecz
których Oferent wykonywał usługi) – 30%
Zamawiający po złożeniu Ofert może przeprowadzić negocjacje z wybranymi lub wszystkimi
Oferentami.
Wybór dostawcy na podstawie ww. kryteriów należy wyłącznie do ZHP. Zamiarem ZHP jest
poznanie ofert oraz wynegocjowanie jak najlepszych warunków realizacji Przedmiotu
Ogłoszenia. ZHP zastrzega sobie prawo wyboru dostawcy według swojego uznania, jak
również niewybrania żadnej oferty i wówczas przepis art. 72 § 2 Kodeksu cywilnego nie
będzie miał zastosowania.

5. Podstawa formalna przeprowadzenia postępowania
Niniejsze postępowanie nie jest objęte przepisami Prawa Zamówień Publicznych.
Podstawę formalną jego przeprowadzenia stanowi Regulamin Postępowania dostępny na
stronie internetowej Związku Harcerstwa Polskiego ww.bip.zhp.pl/zamówienia/ oraz
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 Zamawiający dopuszcza zadawanie pisemnych pytań
(za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres komendant@gdanska.zhp.pl). Po złożeniu
ofert Organizator dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych negocjacji.
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 lub w Sekretariacie Chorągwi Gdańskiej ZHP w
Gdańsku, ul. Za Murami 2-10 najpóźniej w poniedziałek 18 czerwca 2018 r. do godz.
12.00.
Kopertę należy opisać w następujący sposób: „OFERTA W POSTĘPOWANIU GDN2018/22”.
W przypadku przesyłki listowej bądź kurierskiej decyduje data i godzina wpływu przesyłki
do Sekretariatu Głównej Kwatery ZHP lub do Sekretariatu Chorągwi Gdańskiej ZHP.
Informację o godzinach pracy Sekretariatu GK ZHP Oferent może uzyskać pod numerem
telefonu +48 22 339 06 45 a o godzinach pracy Sekretariatu Chorągwi Gdańskiej pod numerem
telefonu +48 58 301 13 27.
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6. Postanowienia końcowe
Oferty niespełniające wymagań opisanych w niniejszym Ogłoszeniu nie będą brane pod
uwagę przez ZHP.
Oferent jest zobowiązany Ofertą przez okres 50 dni od dnia złożenia Oferty.
ZHP poinformuje dostawców, 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 w momencie podpisania przez dostawcę i ZHP odrębnego
dokumentu zawierającego treść szczegółowej umowy regulującej zasady wykonania
przedmiotu zamówienia. ZHP zastrzega sobie prawo przedstawienia wzoru takiej umowy a
dostawca przyjmuje to do wiadomości.
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.

Komendant Zlotu ZHP Gdańsk 2018
(-) hm. Karol GZYL

© 2018 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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