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Kraków, dnia 6 października 2022 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Przedmiot zamówienia: 

1. Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi cateringowej dla ok. 100 osób w związku z 

organizacją zamkniętego spotkania networkingowego podczas wydarzenia Digital 

Dragons Academy, które planowane jest na dzień 5 listopada 2022 roku (sobota), 

realizowane w ramach projektu „Kreatywna Małopolska II”. Spotkanie networkingowe 

odbywać się będzie w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. przy 

ul. Podole 60 w Krakowie. 

 

Projekt Kreatywna Małopolska 2 finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza 

Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 

3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.” 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 

 ul. Podole 60 

 30-394 Kraków 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Zamówienie udzielane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020” Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień 

w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie” w trybie zapytania 

ofertowego z publikacją na BIP oraz w Bazie Konkurencyjności. 

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej 

konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy 

dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania 

obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie usługi cateringowej i organizacja 

spotkania networkingowego podczas wydarzenia Digital Dragons Academy, które 

planowane jest na dzień 5 listopada 2022 roku (sobota) w ramach projektu „Kreatywna 

Małopolska II” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 

3.3 Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja 

gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  
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Na miejsce wydarzenia wyznaczono atrium w siedzibie Krakowskiego Parku 

Technologicznego przy ulicy Podole 60 w Krakowie (z dostępem do elektryczności). 

Planowana godzina rozpoczęcia wydarzenia to 10:00, a zakończenia – 16.00. Przybliżona 

ilość uczestników: 100. Typ imprezy: nieformalna. Spotkanie odbywać się będzie na 

stojąco. 

Cena powinna zostać podana w przeliczeniu na całość (100 osób) oraz na jedną osobę 

(..zł/osoba). Ponadto cena powinna obejmować: 

• Menu zaproponowane przez Wykonawcę składające się z dań finger food 

uwzględniające dania wegańskie i wegetariańskie takie jak np:  

o mini burgery  

o tarty na słono w 3 różnych wariantach 

o mini pizze  

o Hummus lub inne pasty z warzywami 

o dania z kuchni azjatyckiej na ciepło: np. bułeczki bao, pierożki dim sum  

o Tortille, nachos z guacamole itp  

• propozycje deseru w trzech różnych wariantach (np. muffiny, brownie, tarta z 

owocami, musy, owoce) 

• Pakiet open bar – napoje gorące, woda, soki, alkohol: piwo lane (w ekologicznych 

kubkach)  

• Organizacja przestrzeni: wynajem oraz ustawienie stolików koktajlowych, hokerów, 

obrusów, zastawy 

• Obsługa wydarzenia (kucharska, porządkowa, zarządzająca) 

• Infrastruktura bufetowa oraz obsługa wydarzenia 

• Podpięcia prądowe 

• Montaż oraz demontaż strefy cateringowej 

• Zapewnienie miejsc siedzących dla uczestników w postaci przenośnych ław, 

krzeseł 

• Transport 

• Dekoracje kwiatowe bufetów  

W przypadku zastawy jednorazowej powinna ona zostać wykonana z ekologicznego 

materiału. W przypadku braku załączenia dwóch propozycji menu oferta nie będzie 

rozpatrywana.  

Zamawiający zapewni: 

• przyłącze prądowe o mocy minimum 20kV/230W 

• kontener na śmieci o pojemności minimum 6m3.  

 

CPV:  

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez 

 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

5. Termin lub okres wykonania zamówienia: do 5 listopada 2022 roku 
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6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:  

 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące 

warunki: 

a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,  

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

c) posiadają zdolność finansową i ekonomiczną do wykonania przedmiotu zamówienia, 

d) nie posiadają powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, 

e) nie naruszyli w sposób zawiniony swoich obowiązków zawodowych, 

f) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835). 

Sposób oceny wymagań określonych w ppkt a, c i d:  

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawartych w ppkt a, c, d i f powyżej 

odbędzie się w formule spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń złożonych przez 

Wykonawcę w treści oferty. 

 

Sposób oceny wymagań określonych w ppkt b: 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie 

niezbędne do realizacji zamówienia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 4 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie – zrealizowali minimum 1 usługę odpowiadając swoim rodzajem usłudze 

stanowiącej przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze, 

stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę polegającą na zapewnieniu usługi 

cateringowej dla min. 80 osób polegającej na między innymi na przygotowaniu dań finger 

food uwzględniające dania wegańskie i wegetariańskie, desery, open bar – napoje gorące, 

woda, soki. 

 

Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług, o których 

mowa powyżej, wykonanych – lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych – w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W wykazie należy podać 

przedmiot i wartość każdej usługi, datę jej wykonania lub wykonywania i podmiot, na rzecz 

której usługa jest wykonywana lub została wykonana. 

Do wykazu należy załączyć dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy o należytym wykonaniu usługi wraz  

z uzasadnieniem braku możliwości uzyskania dokumentów wystawionych przez podmiot, 

na rzecz którego usługi były lub są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych, nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert w postępowaniu. 
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Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione w formule „spełnia/ nie spełnia”  

na podstawie dołączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Wykonawca, który  

nie spełni warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony. Ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

Sposób oceny wymagań w ppkt d: 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest brak powiązań osobowych lub kapitałowych 

Wykonawcy z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się w formule spełnia/nie spełnia na podstawie 

oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w treści oferty.  

 

Sposób oceny wymagań w ppkt e:  

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który w sposób zawiniony 

naruszył obowiązki zawodowe w szczególności, gdy nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków 

dowodowych.  

 

Sposób oceny wymagań w ppkt f:  

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835). 

 

Treść art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835): 

 

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 

art. 1 pkt 3; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
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wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., 

o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 

217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 

3.”. 

 

Ocena ofert co do spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu dokonywana 

będzie w formule spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone w ofercie 

Wykonawcy. 

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie wykażą 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się 

za odrzuconą. Informacja o wykluczeniu posiada uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 

Oferta Wykonawcy niezgodna z treścią nin. zapytania ofertowego nie będzie 

rozpatrywana. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują sobie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail).  

Adres e – mail Zamawiającego do korespondencji:  dszopa@kpt.krakow.pl 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Dawid Szopa. 

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej przesłanej na adres  

KPT sp. z o.o. ul. Podole 60 30-394 Kraków, lub w formie skanu podpisanych dokumentów 

lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w 

postaci elektronicznej z podpisem osobistym lub zaufanym oraz przesłana za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dszopa@kpt.krakow.pl lub za 

pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. 

 

Ofertę należy złożyć w PLN. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

Oferta powinna być: 

1) sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 

(formularz oferty), 

2) musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu 

ofertowym i być zgodna z jego treścią,  

3) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

w postępowaniu.  
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Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty. 

Do oferty należy dołączyć propozycję dwóch menu.  

W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem lub skanu dokumentu. 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie 

koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty jak i wszystkie koszty wynikające  

z prowadzonego postepowania.  

 

W przypadku braku dokumentów lub złożenia dokumentów nieprawidłowych oferty  

nie będą rozpatrywane.  

 

 

9. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w następujący sposób:  

- oferty w formie pisemnej należy przesłać na adres KPT sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 

Kraków,  

- oferty w formie skanu podpisanych dokumentów lub w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem osobistym lub zaufanym należy składać na adres mailowy: 

dszopa@kpt.krakow.pl lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.  

 

Za złożoną skutecznie ofertę poprzez Bazę Konkurencyjności Zamawiający uzna 

ofertę, która będzie dołączona w formie załącznika jako podpisany skan oferty 

lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub 

zaufanym.  

 

Brak złożenia załącznika w formie podpisanego skanu oferty lub w formie elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem osobistym lub zaufanym nie będzie uznane za skuteczne złożenie 

oferty w niniejszym postępowaniu.  

 

W przypadku rozbieżności między ceną wpisaną w formularzu Bazy Konkurencyjności  

a w formularzu oferty, Zamawiający uzna za prawidłową cenę w formularzu oferty.  

 

Zamawiający wymaga, aby oferta była napisana poprawną i zrozumiałą polszczyzną  

i w wersji bez widocznych śladów recenzji, w tym komentarzy. 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października do godz. 

10.00. 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

W przypadku ofert złożonych w formie pisemnej otwarcie ofert nastąpi dn.  14 października 

r. o godz. 10.15. w siedzibie Zamawiającego, Kraków ul. Podole 60. 

 

10.  Kryteria oceny ofert 

 

mailto:dszopa@kpt.krakow.pl
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W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający 

zastosuje następujące kryteria: 

 

1) Cena cateringu – 100%  

 

Sposób oceny ofert: 

 

1) Cena cateringu: 

 

Przy ocenie ofert zostanie wzięta pod uwagę cena brutto za całość usługi, wpisana do 

formularza ofertowego.  

Wykonawca w ramach ww. kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów.  

Punkty przyznawane w ramach ww. kryterium będą liczone wg następującego wzoru: 

 

Cs min 

Cs = ----------- x 100 pkt x 100% 

Cs ob. 

 

gdzie: 

Cs – wartość punktowa kryterium ceny  

Cs min – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

Cs ob – cena podana w badanej ofercie 

 

Ostateczna ocena punktowa oferty: 

 

Punkty będą liczone z dokładnością dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu 

matematycznej zasady zaokrąglania liczb.  

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszą cenę (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością zdobytych punktów. 

 

 

11.  Informacje pozostałe 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia postępowania również w przypadku 

złożenia tylko jednej oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez 

wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług 

w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek 

roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym 

zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, 

w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego 

Wykonawcy. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

12.  Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych: 
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Mając na uwadze treść art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Park 

Technologiczny sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków; 

• kontakt inspektorem ochrony danych osobowych powołanym w Krakowskim 

Parku Technologicznym możliwy jest pod adresem: iod@kpt.krakow.pl; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zgodnie z 

wytycznymi projektu Kreatywna Małopolska; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

• Stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: 

⎯ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

⎯ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych ; 

⎯ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

⎯ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

• Nie przysługuje Pani/Panu: 

⎯ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; 

⎯ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

⎯ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO. 

 

13.  Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty 

Załącznik nr 2 – wzór umowy 

Załącznik nr 3 – wykaz usług 

 


