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ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 05.06.2019r. 

Zamawiający:  

Słowińska Grupa Rybacka  

Przewłoka, ul. Ustecka 8; 76-270 Ustka  

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Realizacja usługi cateringowej podczas imprezy plenerowej dla ok. 60 uczestników (usługa cateringowa: 

zupa, 3 posiłki grillowane, 3 rodzaje przekąsek, zimne napoje) wraz z obsługą, zapewnieniem grilla  

i niezbędnych naczyń i sprzętu. 

2. Dostarczenie i instalacja namiotu/ów wielkopowierzchniowego/ych ze stolikami i miejscami siedzącymi 

mieszczącymi 60 osób. 

3. Zapewnienie animacji, konkursów i zabaw dla dzieci i dorosłych (balony, malowanie twarzy, bańki 

mydlane – bez limitu). 

4. Zapewnienie stoisk z watą cukrową i popcornem bez limitu porcji wraz z obsługą. 

5. Realizacja filmu promocyjnego (prezentacja filmu podczas imprezy): 

 przygotowanie materiału, nagranie zdjęć, przeprowadzenie krótkich rozmów z beneficjentami 

 zdjęcia do filmu muszą objąć materiał zrealizowany w co najmniej 6 miejscach (max. 10), co 

najmniej 1 projekt na 1 gminę. Dopuszczalne jest użycie materiałów udostępnionych przez 

poszczególnych beneficjentów pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę zgody na ich 

wykorzystanie. Miejsca do filmu wskazane zostaną przez Zamawiającego, znajdują się one na 

obszarze funkcjonowania Słowińskiej Grupy Rybackiej – Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka, 

Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica, Gmina Smołdzino, 

 zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, dźwięku,  

 korekcja barwna, 

 reżyser/operator/zapewnienie innych osób, w tym lektora niezbędnych do profesjonalnej 

realizacji zlecenia 

 prawa do podkładów muzycznych wykorzystanych w filmie,  

 montaż w atrakcyjny wizerunkowo film promocyjny (nowoczesny przekaz wsparty 

dynamicznym montażem i dopasowanym podkładem muzycznym. Przekazywane informacje 

powinny być wsparte nowoczesną infografiką komputerową mająca za zadanie ukazanie 

położenia obszaru na mapie Polski i Europy), 

 przygotowanie plików do emisji w różnych formatach (obowiązkowo w mp4) 

 film wykonany w standardzie FullHD, w rozdzielczości 1920x1080 

 przekazanie pełni praw autorskich do filmu (szczegóły w tym zakresie doprecyzuje umowa), 

 w cenie usługi Wykonawca zapewni opracowanie scenariusza i terminarza, który uzgodni  

z Zamawiającym 

 czas trwania filmu: 5-7 min., wersja polska z napisami angielskimi 

 wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zmontowany materiał promocyjny.  

W terminie 10 dni roboczych od przedstawienia zmontowanego materiału promocyjnego 

Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia uwag, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść 

poprawki, w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki 

Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do upoważnionej przez 

Wykonawcę osoby. Zaakceptowany przez Zamawiającego materiał promocyjny Wykonawca 

przekaże w terminie 4 dni roboczych od akceptacji. 

 termin realizacji zdjęć do filmu do uzgodnienia, jednak nie później niż do 30 lipca 2019r. 
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6. Przygotowanie gadżetów promocyjnych: 

 30 sztuk – drewniana ramka „postarzana” ze zdjęciem, format 30x40, zdjęcie do wywołania  

w nakładzie 30 sztuk dostarczone przez Zamawiającego, 

 50 sztuk - brelok z kompasem na rzemyku o przybliżonych wymiarach: 12x3x1 cm wraz  

z zawieszką drewnianą/sklejką z ologowaniem UE zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PO 

„Rybactwo i Morze 2014-2020”, 

 50 sztuk - brelok pływający – kulka wykonany z naturalnego korka i linki pływającej 

polipropylenowej, zakończony mocną nierdzewną zawleczką. Przybliżone wymiary: długość 

całkowita breloka ok. 19cm, średnica kuli ok. 5cm + zawieszka drewniana/sklejka  

z ologowaniem UE zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PO „Rybactwo i Morze 2014-2020”. 

Szczegóły zamówienia: 

a. termin realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pkt. 1-4: 14 września 2019r., 

b. termin realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pkt. 5-6: 31 sierpnia 2019r. (dostarczenie do 

siedziby Zamawiającego), 

c. miejsce realizacji usługi: Słowińska Grupa Rybacka, Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka, 

d. utrzymanie czystości na terenie oraz na stolikach. Po zakończonej imprezie plenerowej obowiązkiem 

Wykonawcy jest pozostawienie porządku w miejscu organizowanego cateringu, 

e. warunkiem otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę jest przedłożona poprawnie wystawiona 

faktura VAT. 

Warunki niezbędne do spełnienia przez Wykonawcę: 

Zamówienie może zostać zlecone Wykonawcy jeśli posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych 

zleceń poparte co najmniej 3 listami polecającymi załączonymi do ofert.  

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu 

produktów spełniających normy produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie 

przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2018 r. z późniejszymi zmianami). 

Kryteria wyboru oferty: 

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 
Maksymalna ilość punktów jakie 

może otrzymać oferta 
za dane kryterium 

Cena (C) 90% 90 punktów 

Termin płatności (TP) 10% 10 punktów 
 

Sposób oceny oferty: 

1. Zasady oceny kryterium Cena (C) 

Premiowana będzie najniższa cena. W przypadku tego kryterium, oferta najniższa nie podlegająca odrzuceniu 

otrzyma 90 punktów. Oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena będą 

obliczane wg poniższego wzoru.  

 

 

2. Zasady oceny kryterium Termin płatności (TP): 

W przypadku tego kryterium oceniany będzie termin płatności za wykonaną usługę. Kryteria przyznawania 

punktów: 

 30 dni i więcej – 10 punktów 

C= 
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
 𝑥 90 
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 od 15-29 dni – 6 punktów 

 do 14 dni – 0 punktów 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów 

przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów.  

Termin i sposób składania ofert: 

Podpisaną ofertę należy przesłać drogą pocztową bądź dostarczyć do biura w oryginale na adres: 

 Słowińska Grupa Rybacka 

Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka 

w terminie do 21 czerwca 2019r. do godziny 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się 

data wpływu oferty do biura SGR. 

Dodatkowe informacje: 

1. Oferta musi zostać złożona na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych 

dokumentów i treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyny. 

4. W przypadku niezłożenia minimum dwóch ofert zgodnych z niniejszym zapytaniem, postępowanie dotyczące 

wyboru wykonawcy zostanie unieważnione. 

5. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo,  

z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej oferty.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi  

w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c. pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

W razie wątpliwości oraz ewentualnych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia proszę o kontakt z Mileną 

Ugorską-Knapczyk, tel. 516 559 181. 

 

 

Z poważaniem, 

Aleksandra Klimczuk 

Dyrektor Biura Słowińskiej Grupy 

Rybackiej 
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Załącznik nr 1                                                                                                                                                                                             

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający: 

Słowińska Grupa Rybacka 

Przewłoka, ul. Ustecka 8; 76-270 Ustka 

 

OFERENT: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację usługi cateringowej podczas imprezy plenerowej 

dla ok. 60 uczestników, dostarczenie i instalację namiotu/ów wielkopowierzchniowego/ych ze stolikami  

i miejscami siedzącymi, zapewnienie animacji, konkursów i zabaw dla dzieci i dorosłych, zapewnienie stoisk  

z watą cukrową i popcornem bez limitu porcji wraz z obsługą, realizację filmu promocyjnego oraz przygotowanie 

gadżetów promocyjnych, przedkładam niniejszą ofertę i oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie ze 

wszystkimi warunkami zawartymi w zaproszeniu do udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

 

OŚWIADCZAM/Y: 

Posiadam odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zleceń, na potwierdzenie czego załączam listy 

polecające: 

3 i więcej     󠄈 TAK  󠄈 NIE 

 

Zobowiązuję się do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy 

produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania 

artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U.  

z 2018 r. z późniejszymi zmianami):    󠄈 TAK  󠄈 NIE 

 

 

OFERUJĘ/EMY: 

Impreza plenerowa: 

Catering zgodnie z zapytaniem   󠄈 TAK  󠄈 NIE 

Namioty wielkopowierzchniowe (60 osób)  󠄈 TAK  󠄈 NIE  

Stoły, krzesła/ławy (60 osób)   󠄈 TAK  󠄈 NIE  

Atrakcje: 

Balony bez limitu     󠄈 TAK  󠄈 NIE  

Malowanie twarzy bez limitu   󠄈 TAK  󠄈 NIE  

Bańki mydlane bez limitu    󠄈 TAK  󠄈 NIE  

Wata cukrowa bez limitu    󠄈 TAK  󠄈 NIE  

Popcorn bez limitu    󠄈 TAK  󠄈 NIE  

Obsługa stoisk/animatorzy   󠄈 TAK  󠄈 NIE  

Pozostałe: 

Film promocyjny zgodnie z zapytaniem  󠄈 TAK  󠄈 NIE  

Gadżety promocyjne zgodnie z zamówieniem 󠄈 TAK  󠄈 NIE  
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Termin płatności: ……………… dni 

 

Cena: 

 

 

cena netto: …………………………………………………….+podatek VAT ………….% tj. ……………………….. zł 

cena brutto (z podatkiem VAT) ………………………………………………. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………, dnia ……………………                    ………………………………………………………………………………………… 

                (miejscowość, data)                                        (podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy) 

 


