Warszawa, dnia 14.02.2011r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE:
Poczęstunku dla uczestników szkolenia w ramach projektu
„Angielski w biznesie”.

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie ofert w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania ofertowego.
Oferta powinna zawierad: cenę, doświadczenie w świadczeniu usług będących przedmiotem zapytania, a także czas
realizacji zamówienia (czas dostawy dostosowany do każdego z cykli szkolenia liczony od dnia złożenia
zapotrzebowania do dnia dostawy) oraz jakośd rozumianą jako różnorodnośd menu i wielkośd porcji. Oferta
powinna zostad dostarczona na adres:
Business Language Trainings
ul. Świętokrzyska 36 lok. 38, 00-116 Warszawa
i/lub na adres e-mail: karina@english.biz.pl
Więcej informacji można uzyskad pod nr tel/fax: 22 620 27 90
Sposób rozliczenia: cząstkowa faktura Vat w związku z rozciągnięciem zamówienia do kooca stycznia 2012
r. i dostosowaniem poszczególnych dostaw do terminów każdego kolejnego cyklu szkolenia.

Opis przedmiotu zamówienia:
W związku z realizacją przez Business Language Trainings projektu - „Angielski
w biznesie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , działanie 8. 1. 1. Zamawiający składa
zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie do jego siedziby poczęstunku dla osób biorących udział w szkoleniu.
Oferta ma dotyczyd dostarczenia 18432 porcji poczęstunku, tzw. bufetu kawowego- w pięciu cyklach
szkolenia, które będą odbywały się w terminach:
1.
2.
3.
4.
5.

CYKL I – luty 2011 - kwiecieo 2011 (28.02-22.04)
CYKL II – maj 2011 - lipiec 2011 (09.05-05.07)
CYKL III – lipiec 2011 - sierpieo 2011 (od 12.07 do 31.08)
CYKL IV – wrzesieo 2011 - listopad 2011 (od 09.09 d0 10.11)
CYKL V – listopad 2011 - styczeo 2012 (od 14.11 do 17.01)

Poczęstunek będący przedmiotem zamówienia powinien zostad dostarczony do biura Zamawiającego w
terminach ustalonych przez Zamawiającego, po złożeniu zapotrzebowania na poczęstunek na każdy kolejny cykl
szkolenia. Faktury będą wystawiane cząstkowo za poszczególne cykle szkolenia. Po zrealizowaniu zapotrzebowania
na każdy kolejny cykl szkolenia będzie wystawiona cząstkowa faktura VAT w związku z zamówieniem rozciągniętym
czasowo do kooca stycznia 2012 r. Formą płatności będzie przelew realizowany w terminie 14 dni od dnia
zakooczenia każdego cyklu szkolenia, płatne po podpisaniu częściowego protokołu odbioru.

Oferta powinna zawierad:
Pełną nazwę oferenta;
Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz nr NIP, Regon;
Wycenę zamówienia,
Zakres usługi uwzględniający w szczególności (typ oferowanych produktów, wielkośd porcji rozumianą jako
wagę i/lub ilośd sztuk produktów);
Cena wyrażona powinna byd w PLN brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
Cena podana w ofercie powinna uwzględniad wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
Wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy;
Każdy oferent może złożyd tylko jedną ofertę;
Zamawiający zamierza udzielid zamówienia tylko jednemu Oferentowi;
Nie złożenie oferty zawierającej wszystkie ww. elementy może skutkowad odrzuceniem oferty.

Kryteria Oceny:
Zamawiający dokona oceny atrakcyjności ofert i ustali kolejnośd ofert biorąc pod uwagę następujące
kryteria: cenę brutto (70%), doświadczenie w świadczeniu usług będących przedmiotem zapytania rozumiane jako
ilośd wykonanych zamówieo na podstawie listów referencyjnych (10%), oraz czas dostawy zamówienia (10%) i
jakośd rozumianą jako różnorodnośd menu i wielkośd porcji (10%). Oferentowi, którego oferta będąca pierwszą w
kolejności atrakcyjności ofert zostanie udzielone zamówienie. Poniżej prezentuje się metodologię obliczania
punktacji za poszczególne kryteria oceny ofert.
Kryterium I:
Oceniana będzie cena brutto oferty w skali 1-70, najwyższą ocenę 70 pkt otrzyma oferta
z najniższą ceną wg wzoru: K1 = C min / C of * 70 pkt
Gdzie:
K1 – kryterium pierwsze
C min – najniższa zaoferowana cena brutto
C of – cena brutto badanej oferty

Kryterium II:
0-1 list referencyjny = 0 pkt.
2-3 listy referencyjne = 3 pkt.,
4-5 listów referencyjnych = 5 pkt.,
6-7 listów referencyjnych = 7 pkt. ,
8 i powyżej listów referencyjnych = 10 pkt.

Kryterium III:
Oceniany będzie czas dostawy zamówienia, najbardziej dostosowany do potrzeb Zamawiającego termin
dostawy otrzyma 10 pkt wg wzoru: K3 = (K max – K oc)* 10 pkt / (K max – K min)
Gdzie:
K3 – kryterium trzecie
K max- najpóźniejszy termin dostawy
K min - najszybszy termin dostawy
K oc – oceniany termin dostawy
Kryterium IV:
Ocena zostanie dokonana na podstawie opisu listy produktów oferowanych jako tzw. bufet kawowy, czyli
na podstawie oferowanego menu. Ocenie będzie podlegała w szczególności różnorodnośd oferowanych
produktów oraz wielkośd porcji rozumiana jako ich waga i/lub ilośd sztuk. Oferta charakteryzująca się
większą różnorodnością (większą ilością różnych typów produktów) oraz większymi porcjami (wagowo)
i/lub większą ilością sztuk tego samego typu produktów zostanie oceniona wyżej, czyli jako lepiej
spełniająca wymagania zapytania ofertowego.
Łączna liczba punktów : K1+ K2+ K3 + K4 = 100 pkt

