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Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez
Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem 02/06, posługującym się numerami REGON:
140603313, NIP: 701-002-51-69 zaprasza do złożenia oferty w ramach zamówienia na usługi
społeczne pt: „Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby
Centrum Nauki Kopernik - warsztaty i wizyty w ramach projektu Szkoła Bliżej Nauki styczeń 2018”
(znak zamówienia: PZP/ZP/43/2017/CNK/AMI)
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20;
00-390 Warszawa
Adres strony internetowej, na której zamieszcza się informacje dotyczące
zamówienia:
http://www.kopernik.org.pl ; http://bip.kopernik.org.pl
II. Korespondencja dotycząca zamówienia
1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego dotyczącą zamówienia należy
kierować jak niżej:
Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20; 00-390 Warszawa;
Dział Prawny i Zamówień Publicznych
znak zamówienia: PZP/ZP/43/2017/CNK/AMI e-mail: przetargi@kopernik.org.pl
(Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez
Wykonawców powyższego wymogu).
UWAGA – pisma przesłane faksem i pocztą elektroniczną nie są uważane za formę
pisemną.
1. Korespondencja kierowana do Wykonawców przekazywana będzie
za
pośrednictwem poczty elektronicznej (przekazanie skanu podpisanego pisma), a w
uzasadnionych przypadkach (w szczególności braku e-mail Wykonawcy) na faks
wskazany w ofercie Wykonawcy.

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla
nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i
nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do
nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów
przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

2. Wykonawca powinien na bieżąco sprawdzać stronę internetową Zamawiającego,
ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym zamówieniem.
3. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Agnieszka Mikołajczyk, e-mail: przetargi@kopernik.org.pl;
III.
Tryb zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, wymienione w załączniku XIV
do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego
2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE
(Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., str. 65 z późn. zm.), których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.
Zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

2.
3.
IV.
1.

Zamówienie prowadzi się w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - warsztaty i wizyty w ramach
projektu Szkoła Bliżej Nauki - styczeń 2018” na terenie Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20; 00-390 Warszawa.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55521200-0 Usługi dowożenia posiłków
55320000-9 Usługi podawania posiłków

2.
3.

4.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 03 stycznia 2018r do dnia 11 stycznia
2018r
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony załączniku nr 1 do
ogłoszenia o zamówieniu, Formularzu ofertowym - załączniku nr 3. Pozostałe
warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we Projekcie Umowy
załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający przewiduje następujące społeczne warunki realizacji zamówienia
(klauzule społeczne); W ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdz.
XIII Zamawiający przewidział możliwość przyznania dodatkowych punktów Wy-
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konawcy, w przypadku zatrudnienia do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.
tekst jednolity z dnia 14 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm)
lub we właściwych przepisach praw państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert:

5.

1) częściowych (należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią
ogłoszenia o zamówieniu, wykonanie części zamówienia publicznego);
2) wariantowych (należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, odmienny niż określony
przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego).
V. Warunki udziału w zamówieniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)

nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 12-22 oraz na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.

spełniają warunki udziału w zamówieniu, określone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu (jeżeli dotyczy)
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
2)

kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie
określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
2)
sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
3)
zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
3.
Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zamówieniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (zobowiązanie podmiotu należy złożyć w oryginale i podpisane przez podmiot udostępniający zasoby)
1)
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W przypadku powoływania się na zasób zdolności technicznej lub zawodowej
innego podmiotu, podmiot ten musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(podwykonawca) w zakresie zdolności, na którą się powoływano.
Zamawiający dokona oceny, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ust.
5 - 8 ogłoszenia o zamówieniu (jeżeli dotyczy)
4.

Ocena spełniania warunków udziału w zamówieniu:

5.

1) zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty,
oświadczenia i informacje przedstawione przez Wykonawcę (z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnia, niespełnienie warunków określonych w ust. 2 skutkować będzie wykluczeniem z zamówienia);
Wykluczenie Wykonawcy z zamówienia
Zamawiający wykluczy z zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania
warunków udziału w zamówieniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
Zamawiający wykluczy z zamówienia Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub - art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności
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należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;
4) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w zamówieniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
5) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w zamówieniu;
6) który bezprawnie wpływał lub
próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
zamówieniu.
7)

który brał udział w przygotowaniu zamówienia lub którego pracownik, a
także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego zamówienia, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w zamówieniu;

który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w zamówieniu, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016
r. poz. 437 i 544);
10) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
Z zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku :
8)

7.

1)

w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z
2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
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8.

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016
r. poz. 615);
Zastosowanie procedury odwróconej - Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wg poniższych zasad,
1) ocena ofert przedmiotowa, tj. czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu;
2) badanie ofert – w szczególności wezwanie Wykonawców do złożenia stosownych wyjaśnień lub ewentualnego uzupełnienia treści złożonej oferty, poprawienie omyłek, badanie rażąco niskiej ceny;
3) ocena ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty określonych w rozdz. XIII
ust 9 ogłoszenia o zamówieniu
4) ocena ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów oceny ofert
opisanych w Rozdziale XIII ust. 2 ogłoszenia o zamówieniu w celu ustalenia,
która oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona);
5) ocena podmiotowa Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona):
a) w przypadku pozytywnej weryfikacji złożonych oświadczeń lub dokumentów (wykazania przez Wykonawcę, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty,
b) w przypadku negatywnej weryfikacji złożonych dokumentów (Wykonawca nie potwierdzi spełnia warunków udziału w postępowaniu lub
braku podstaw do wykluczenia z postępowania) Zamawiający zbada,
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert,
6) zawiadomienie wszystkich Wykonawców (podając uzasadnienie faktyczne i
prawne) o:
a)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
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b)

c)
d)

Wykonawcach którzy zostali wykluczeni, wraz z wyjaśnieniem powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające Zamawiający uznał za niewystarczające,
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,
unieważnieniu postępowania.

7) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu zamówienia
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;
8) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 5, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający powtórzy czynności, o których mowa w pkt 5 i 6 tj. zbada, czy
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert;
VI.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w zamówieniu albo reprezentowania w zamówieniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika należy dołączyć do oferty - wszelka
korespondencja dotycząca zamówienia prowadzona będzie z pełnomocnikiem.

2.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w swoim imieniu składa:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z zamówienia – wzór stanowi załącznik nr 3
do ogłoszenia o zamówieniu
2) dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX ust. 3 pkt 3)
Dokumenty poświadcza za zgodność z oryginałem pełnomocnik, o którym mowa
w ust. 1 lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty,
które dotyczą tego Wykonawcy.

3.
VII.

Oferta składana przez wspólników spółki cywilnej jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Podwykonawcy
1.

W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy – Wykonawca w Formularzu ofertowym wykazuje, które części zamówienia będą wykonywane przez podwykonawcę.
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2.

Brak złożenia oświadczenia w przedmiocie podwykonawstwa zostanie uznany
przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi.

VIII. Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści ogłoszenia o zamówieniu
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia
o zamówieniu.
2.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie
terminu, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2.
5.
Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.kopernik.org.pl – zakładka zamówienia publiczne, oraz na stronie http://bip.kopernik.org.pl
6.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu (modyfikacja ogłoszenia o
zamówieniu).
7.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu, a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
Opis sposobu przygotowania oferty
1.

IX.

1.
2.

3.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
Do sporządzenia oferty Wykonawca może wykorzystać druki (wzory) przygotowane przez Zamawiającego, które stanowią załączniki do ogłoszenia o zamówieniu lub przedstawić ofertę na swoich formularzach, z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
W terminie składania ofert - Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) ofertę sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia
o zamówieniu;

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla
nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i
nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do
nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów
przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, brak podstaw
wykluczenia Wykonawcy z niniejszego zamówienia - wzór stanowi załącznik nr
4 do ogłoszenia o zamówieniu (oświadczenie składane jest w oryginale).
3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4) pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (o ile nie
wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów) pełnomocnictwo musi
zawierać zakres umocowania i być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie (treść pełnomocnictwa musi określać czynności,
co do których pełnomocnik jest upoważniony); inne dokumenty ( jeśli Wykonawca powinien je złożyć) np.: pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4.
5.

6.

5) pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji
– wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
(jeżeli dotyczy)
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi być:
1) sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.
2) podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę/osoby reprezentującą/ reprezentujące
Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy;
3) zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o
zamówieniu.
Oferta musi być złożona w zamkniętym opakowaniu/kopercie (zabezpieczenie
uniemożliwiające zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert). Na opakowaniu/kopercie należy umieścić następujące oznaczenia:
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Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,
siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania działalności
(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci)
OFERTA
Na: „Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na
potrzeby Centrum Nauki Kopernik - warsztaty i wizyty w ramach
projektu Szkoła Bliżej Nauki - styczeń 2018”,
znak zamówienia: PZP/ZP/43/2017/CNK/AMI
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 20 grudnia 2017r., godz. 11:15
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem podanym powyżej ponosi Wykonawca.
Niewłaściwe oznakowanie oferty może spowodować np. potraktowanie oferty jako zwykłej
korespondencji. Powyższe dotyczy również opakowań zewnętrznych kurierów przesyłek – w
takim przypadku w opakowaniu zewnętrznym musi znajdować się również zamknięta koperta
oznakowana jak podano powyżej.
7.

Zaleca się, aby:
1) wszelkie
poprawki,
skreślenia
lub
zmiany
w tekście
oferty (oraz w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo,
2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana
i ponumerowana kolejnymi numerami;
3) oferta została złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie (kartki oferty np. spięte, zbindowane, zszyte);
4) w przypadku nieczytelnego podpisu Wykonawca opatrzył go imienną pieczątką lub wpisał informację, kto złożył podpis (czytelne wpisanie imienia i
nazwiska).
Niespełnienie powyższych zaleceń nie będzie skutkować odrzuceniem oferty,
lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych
wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9.

Opis sposobu obliczania ceny
1) Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu ofertowym, sporządzonym wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.
2) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia
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zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzenia niniejszego postępowania, w szczególności
winna zawierać: koszty wynagrodzeń pracowników, koszty artykułów spożywczych i przemysłowych, koszty urządzeń koniecznych do prawidłowego wykonania usługi, koszty transportu, a także koszty ogólne, w tym: wszelkie podatki,
opłaty i elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia, zysk Wykonawcy
oraz podatek VAT.
3) Brak wyceny w Formularzu Ofertowym lub wpisanie wartości 0 będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
4) Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania). Złożenie Oferty w walucie obcej spowoduje uznanie Oferty za niezgodną z treścią ogłoszenia o zamówieniu.
5) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
6) Cena oferty brutto wyrażona w Formularzu Oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.
7) Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11. Tajemnica przedsiębiorstwa.
1)
W przypadku, gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn.
zm.), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które z
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się wydzielenie tych informacji w złożonej ofercie. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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Wykonawca nie może zastrzec informacji: nazwa (firma) oraz adres (siedziba)
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacji dotyczących
ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków
płatności zawartych w ofercie.

2)

X.

Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

XI.

Zmiana/wycofanie oferty
1. Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać
ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty Wykonawca
powiadamia Zamawiającego pisemnie. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu
oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert), zgodnie z opisem podanym
w Rozdziale IX ust. 7 oznaczając dodatkowo „ZMIANA OFERTY” lub
„WYCOFANIE OFERTY”. Każda zmiana oferty zostanie otwarta w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie otwarcia ofert, przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany. Do pisma musi być załączony dokument, z którego
wynika prawo osoby podpisującej pismo do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli
oświadczenie składa pełnomocnik wymagane będzie również złożenie prawidłowo
sporządzonego pełnomocnictwa.
2. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.

XII.

Miejsce oraz termin składania oraz otwarcia ofert
1.

2.
3.
4.

Miejsce składania ofert:
Centrum Nauki Kopernik; ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20; 00-390 Warszawa;
Sekretariat
Termin składania ofert: do dnia 20 grudnia 2017r., godz. 11:00
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, Sala
konferencyjna, w dniu 20 grudnia 2017r. godz 11:15
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej o
której mowa w rozdz. I informacje dotyczące:
1)
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)

firm (nazw) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
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ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

3)

XIII.

Kryteria oceny ofert
1.

Zamawiający oceni i porówna oferty, które nie będą podlegały odrzuceniu.

2.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryteriami (przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie wyliczona liczba przyznanych
punktów):

Kryterium

Waga

Maksymalna możliwa
ilość punktów

Cena oferty brutto

90%

90

10%

10

Wykonanie zamówienia
przy udziale osób niepełnosprawnych

1)

Kryterium – „Cena Oferty brutto” – 90 %
Punkty za kryterium zostaną przyznane według wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto występująca w ofertach

Przyznane punkty = -------------------------------------------------- x 90
cena ocenianej oferty brutto

2) Wartość punktowa w kryterium „Wykonanie zamówienia przy udziale osób
niepełnosprawnych” wyliczana jest następująco:
Wykonawca deklaruje, że przy realizacji zamówienia czynności będą wykonywane
przez co najmniej jedną osobę posiadającą orzeczenie
o stopniu
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. tekst jednolity
z dnia 14 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm) lub we
właściwych przepisach praw państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego obszaru Gospodarczego
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Deklaracja Wykonawcy potwierdzająca wykonywanie zamówienia przy
udziale osób niepełnosprawnych - 10 pkt.
Brak deklaracji Wykonawcy potwierdzającej wykonywanie zamówienia
przy udziale osób niepełnosprawnych - 0 pkt.

UWAGA! Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie złożonej
deklaracji przez Wykonawcę wraz z ofertą - pkt 1) formularza Oferty
W przypadku nie zaznaczenia żadnej deklaracji, Zamawiający przyjmie iż
Wykonawca nie potwierdza, iż wykona przedmiot zamówienia przy udziale osób
niepełnosprawnych - przyznając 0 pkt w tym kryterium.
- W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w ofercie, iż w trakcie realizacji
zamówienia czynności będą wykonywane przez osobę posiadającą stopień
niepełnosprawności, Wykonawca zobowiązuje się podać niezbędne dane
umożliwiające weryfikację informacji, w szczególności numer orzeczenia o
niepełnosprawności, najpóźniej przed przystąpieniem do świadczenia usługi.
Odmowa lub brak podania niezbędnych danych umożliwiających weryfikację
informacji będzie skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego kar umownych
za nienależyte wykonanie umowy zgodnie z zapisami w projekcie Umowy.
- W przypadku złożenia deklaracji potwierdzającej wykonanie zamówienia przy
udziale osób niepełnosprawnych Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać
tego zobowiązania w toku realizacji zamówienia pod rygorem zastosowania przez
Zamawiającego kar umownych przewidzianych za nienależyte wykonanie
zamówienia.
3.

4.

Ocena końcowa:
1) ocena końcowa stanowić będzie sumę punktów przyznanych ofercie w poszczególnych kryteriach 1 i 2; Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100
pkt.
2) Zamawiający dokona zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku (jeżeli
trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów w górę, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów w dół);
3) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o
których mowa w ust. 2.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans (ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Jeżeli nadal nie będzie
można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
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złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający w takim przypadku wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach).
XIV OCENA OFERT ORAZ BADANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Jeżeli zaoferowana cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że
oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny i/lub nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, spoczywa na Wykonawcy (odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy art. 90 ust 1, 1a 2 i 3 ustawy Pzp
Zamawiający może wezwać Wykonawcę:

1.

2.
1)
2)

3.

4.

do złożenia wyjaśnień/uzupełnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów,
który w określonym terminie nie złożył wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń / dokumentów / pełnomocnictw, albo złożył oświadczenia / dokumenty / pełnomocnictwa zawierające błędy lub który złożył wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania;
- w wyznaczonym przez siebie terminie.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, oświadczeń, dokumentów. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 3.
Zamawiający poprawi w ofercie:
1)

oczywiste omyłki pisarskie,

2)

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
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- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
5.

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

4)

jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, chyba że Zamawiający będzie mógł dokonać poprawienia omyłki niepowodującej istotnych
zmian w treści oferty;
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub nie
udzielił wyjaśnień w zakresie wezwania do rażąco niskiej ceny;
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w zamówieniu;

5)

zawiera błędy w obliczeniu ceny;

6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 8 pkt 3;
Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

1)

2)
3)

7)
8)

wadium nie zostało wniesione w terminie lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy (jeżeli dotyczy)

9)

jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10)

XV. Zawarcie umowy
1.

2.

Z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie
zawarta umowa na warunkach podanych w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza:
1) przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę

3.

4.

oraz osób upoważnionych do kontaktów w sprawach realizacji umowy.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w rodz. XVII.
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5.

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i
nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na
swojej stronie internetowej informację o nieudzieleniu zamówienia.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Unieważnienie zamówienia
1.

Zamawiający unieważnia zamówienie, jeżeli:
1)

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3)
w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 4 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zamówienia
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
5)
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub
oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia na każdym etapie
prowadzonej procedury bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia zamówieniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, nie przysługuje
roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty.
2)

2.
3.

Załączniki do ogłoszenia:
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1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Projekt Umowy.
3. Formularz Ofertowy (wzór).
4. Oświadczenie dotyczące wykluczenia z zamówienia (wzór).
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