Ogłoszenie w sprawie wyboru Wykonawcy
z dnia 16 maja 2022 r.
Wyżywienie dla uchodźców przebywających
w miejscach zakwaterowania tymczasowego.
1. Zamawiający:
Fundacja Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi Targ 28/29
NIP: 5832627491
REGON: 191804530
KRS: 0000052463
2. Opis przedmiotu Zamówienia:
Fundacja Gdańska ogłasza postępowanie w sprawie wyboru dostawcy usług w związku z
prowadzoną akcją „Gdańsk Pomaga Ukrainie”:
1. Zakres usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje przygotowanie
wyżywienia zwanego dalej „cateringiem” dla uchodźców przebywających w punkcie
tymczasowego zakwaterowania Traugutta.
2. Wykonawca dostarczy do poszczególnych lokalizacji w formie zapakowanej i
poporcjowanej 3 rodzaje posiłków:
a) śniadanie,
b) podwieczorek w formie przekąski (np. owoc, drożdżówka, baton energetyczny)
c) obiadokolację (dostarczoną na ciepło lub możliwą do odgrzania w mikrofalówce
w przywiezionym opakowaniu)
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi codziennie, od 1 czerwca 2022
r. na czas nieokreślony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy
z czterodniowym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny.
4. Preferowane oferty:
a) dostarczenie posiłku hermetycznie zapakowanego
b) różnorodne menu zbliżone do kuchni ukraińskiej
(ZAKRES ILOŚCIOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OKREŚLENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA)
Liczby posiłków (podawane na potrzeby oszacowania wielkości zamówienia i porównania w
ramach oceny kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty):
120 śniadań
120 podwieczorków
120 obiadokolacji
Szczegółowy grafik/harmonogram liczb posiłków w rozbiciu na dni przedstawiony zostanie
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 minimum
2000 kcal.
Uśrednione zapotrzebowanie na makroskładniki:
• energia z białek: do 15%
• energia z tłuszczy: 25—30%
• energia z węglowodanów: 50—55%
(POZOSTAŁE USTALENIA)
1. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia potraw w języku polskim i języku
ukraińskim (nie każdy posiłek musi być osobno oznaczony, wystarczy osobne menu
na kartce każdego dnia)
2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie daty produkcji lub daty przydatności do
spożycia na każdym posiłku
3. Przystępując do ogłoszenia wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem
zezwolenia na wykonywanie usługi żywieniowej.
3. Zakres oferty
Oferta winna zawierać:
a. Nazwę oferenta
b. Dane kontaktowe do osoby sporządzającej ofertę
c. Opis projektowanego sposobu realizacji Zamówienia wraz ze wskazaniem
konkretnych rozwiązań technicznych i realizacyjnych.
d. Kalkulację cenową w odniesieniu do każdego elementu oferty. Propozycja cenowa
powinna uwzględniać wszelkie koszty składające się na cenę, w tym podatek VAT.
e. 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.
f. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta lub wydruk Informacji odpowiadającej
odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru, aktualnego na dzień złożenia oferty;
g. Przykładowe menu na 4 dni z uwzględnieniem ww. informacji i czynników (zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia)

Zamawiający po złożeniu Ofert może przeprowadzić negocjacje z wybranymi lub wszystkimi
Oferentami.
Wybór dostawcy na podstawie ww. kryteriów należy wyłącznie do Fundacji Gdańskiej.
Zamiarem Fundacji Gdańskiej jest poznanie ofert oraz wynegocjowanie jak najlepszych
warunków realizacji Przedmiotu Ogłoszenia. Fundacja Gdańska 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.

4. Podstawa formalna przeprowadzenia postępowania

Niniejsze postępowanie nie jest objęte przepisami Prawa Zamówień Publicznych. 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 jluczywo@fundacjagdanska.pl). Po złożeniu
ofert Organizator dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych negocjacji.
Złożenie oferty możliwe jest wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres
jluczywo@fundacjagdanska.pl w tytule maila wpisując „Gdańsk Pomaga Ukrainie – żywienie”
Ostateczny termin składania ofert do końca dnia 23 maja 2022 r.
5. Postanowienia końcowe
Oferty niespełniające wymagań opisanych w niniejszym Ogłoszeniu nie będą brane pod
uwagę.
Oferent jest zobowiązany Ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia Oferty.
Fundacja Gdańska poinformuje dostawców, którzy przedstawili oferty o swojej decyzji 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 Fundację Gdańską nie stanowi
przyjęcia oferty. Umowa zostanie zawarta w momencie podpisania przez dostawcę i
Fundację Gdańską odrębnego dokumentu zawierającego treść szczegółowej umowy
regulującej zasady wykonania przedmiotu zamówienia.
Fundacja Gdańska 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.

