
Załącznik nr 2.2
do Regulaminu  udzielania zamówień z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz zamówień na usługi społeczne w Instytucie Fizyki
Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego

Polskiej Akademii Nauk
31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152 

telefon: (12) 662 83 87, faks: (12) 662 84 58

Znak sprawy: DZP.NKS.260.3.2022          Kraków,  05.09.2022 r.
                               

OGŁOSZENIE 
o udzielanym zamówieniu

na usługi społeczne*

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego  Polskiej Akademii Nauk

ul. Radzikowskiego 152

31-342 Kraków

www.ifj.edu.pl

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówienia:

Imię i nazwisko: Mariola Kłusek-Gawenda

E-mail: mariola.klusek@ifj.edu.pl

II. UZASADNIENIE

Przedmiotem  zamówienia  są  usługi  społeczne  i  inne  szczególne  usługi  wymienione
w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż 130 tys. zł*

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: usługa cateringowa na konferencję EMMI New Vistas in Photon

Physics in Heavy-Ion Collisions, 19-22.09.2022 dla szacowanej liczby: 40 osób pierwszego dnia

i  60  osób  przez  trzy  pozostałe  dni.  Konferencja  odbędzie  się  w  dwóch  miejscach:

pierwszy dzień (19 września) – siedziba Zamawiającego

trzy  pozostałe  dni  (20  –  22  września)  –  AGH,  Wydział  Fizyki  i  Informatyki  Stosowanej,  

ul. Reymonta 19, 30-059 Kraków. 

Zamawiający zapewnia na terenie IFJ PAN salę i 8 prostokątnych stołów ośmioosobowych wraz

z krzesłami (tj. 64 miejsca siedzące) przeznaczonych do organizacji obiadów. Wykonawca musi

zapewnić:

 obsługę gastronomiczną,

 profesjonalną obsługę kelnerską, min. 2 osoby  jednolitych strojach. Obsługa powinna
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dbać o porządek, czystość i sprawność wydawania napojów i posiłków,

 stoły bufetowe,

 4 stoliki cocktailowe pierwszego dnia konferencji.  W kolejne dni (miejsce wydarzenia:

AGH): liczba stolików cocktailowych dostosowana do liczby uczestników. Tutaj  stoliki

cocktailowe będą przeznaczone do skonsumowania obiadu,

 szklaną i ceramiczną zastawę stołową,

Przedmiotem zamówienia są następujące posiłki:

 8 przerw kawowych (2 przerwy każdego dnia), orientacyjna godzina: 10:30, 15:00

 4 obiady, (1xIFJ PAN + 3xAGH) orientacyjna godzina: 12:30

 poczęstunek w trakcie rejestracji (tzw. welcome) – 19.09.2022 (AGH), orientacyjna godzina:

18:30-20:00 

 poczęstunek w trakcie sesji plakatowej – 20.09.2022 (AGH), orientacyjna godzina: 17:00-

18:30.

Specyfikacja:

PRZERWY KAWOWE:

Przerwy kawowe z obsługą kelnerską. Czas przerwy kawowej: do 30 minut. 

Kawa świeżo mielona z ekspresu,

Wybór herbat (czarna, zielona, owocowa, itp.) pakowanych w osobnych saszetkach,

Dodatki do napojów ciepłych (mleko krowie i roślinne, cukier biały i trzcinowy, cytryna),

Soki owocowe – min. 2 rodzaje,

Woda mineralna gazowana i niegazowana,

Wymiennie na poszczególnych przerwach:

  Mini-drożdżówki z nadzieniem,

  Croissanty z nadzieniem,

  Ciasto z owocami,

  Kruche ciasteczka

OBIADY:

Obiady z obsługą kelnerską. Czas przerwy obiadowej: 1h. 

Danie gorące – min. 3 rodzaje (w tym raz: bitki, pierogi, dorsz, lasagne,gołąbki wege), 

Dodatki, tj. kasza, ryż, ziemniaki, kluski – min. 2 rodzaje, 

Zestaw surówek,

Napoje (kawa, herbata, woda mineralna, soki).

Danie główne musi uwzględnić menu wegetariańskie. Zamawiający zastrzega, że menu obiadowe

powinno być każdego dnia inne.

REJESTRACJA: 

Zimny bufet.  Wymagane zróżnicowane przekąski  ‘’do ręki’’,  jak np. tartinki,  babeczki,  szaszłyki,

roladki,

Trzy rodzaje sałatek,

Desery, jak np. beza, sernik, tarta, owoce,
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Pieczywo,

Napoje (kawa, herbata, woda mineralna, soki owocowe).

SESJA PLAKATOWA: 

Zimny bufet. Tartinki mięsne i wege w ilości 4 szt/osobę,

Paluszki, orzeszki,

Napoje (kawa, herbata, woda mineralna, soki owocowe)

Wyklucza  się  możliwość  przygotowania  dań  z  mięsa  mrożonego,  zastosowania  gotowych  dań

mrożonych oraz wykorzystania jaj w proszku.

Wszystkie dania powinny mieć opis w języku angielskim.

Ofertę  należy  przygotować  na  zakładaną  liczbę  osób,  tj.  40  osób  pierwszego  dnia,  60  osób

w pozostałe dni.

Koszty jednostkowe netto powinny zawierać wszystkie ewentualne dodatkowe koszty związane

z przystosowaniem powierzchni konsumpcyjnej, zaplecza, transportu, itp.

Catering  wraz  z  obsługą  powinien  spełniać  przepisy  sanitarno-epidemiologiczne  wynikające

z zagrożenia  wirusem  SARS-CoV-2  wywołującym  chorobę  COVID-19  zgodnie  z  aktualnie

obowiązującymi rządowymi wytycznymi.

Specyfikacja w zakresie świadczonych usług:

 Szczegółowe uzgodnienie ostatecznego menu nastąpi najpóźniej 16 września 2022 r.

Uzgodnienie będzie obejmować liczbę porcji wegetariańskich dań. 

 Ostateczny harmonogram konferencji  z godzinami posiłków zostanie określony przez

Zamawiającego najpóźniej 16 września 2022 r.

 Zamawiający  zastrzega,  że  w razie  odwołania  konferencji  ze  względu  na epidemię,

usługa cateringowa się nie odbędzie. Informacja zostanie przekazana nie później niż 15

września 2022 r..

 Rozliczenie za wyżywienie będzie prowadzone wg liczby zgłoszonych uczestników.

 Minimalna liczba uczestników konferencji 40, a maksymalna 60.

 Termin płatności: faktura płatna przelewem do 21 dni licząc od daty dostarczenia faktury

Zamawiającemu.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Fundacji EMMI.
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Przy przygotowaniu oferty należy wykorzystać następującą tabelę:

1 2 3 4

Rodzaj świadczenia Ilość
Cena jednostkowa

brutto
Wartość brutto
(kol. 2 x kol. 3)

KOSZTY STAŁE 

1
Obsługa kelnerska, stoliki 
koktajlowe, zastawa stołowa, 
sprzątanie, dowóz

1 …………………..PLN …………………..PLN

KOSZTY ZMIENNE

2 Przerwy kawowe
2 x 40 os.

+
6 x 60 os.

…………………PLN …………………PLN

3 Obiady
2 x 40 os.

+
6 x 60 os.

…………………PLN …………………PLN

4 Rejestracja (‘’welcome’’) 1 x 40 os. …………………PLN …………………PLN

5 Sesja plakatowa 1 x 60 os. …………………PLN …………………PLN

RAZEM …………………PLN

IV. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Szacunkowa wartość zamówienia netto wynosi 28 800 PLN

V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin realizacji: 19-22 września 2022
2. Warunki płatności: przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury
3. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert określonej w pkt. VIII ogłoszenia 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać co najmniej: 

1. Nazwę, adres, dane kontaktowe (e-mail, telefon) NIP, REGON wykonawcy
2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
3. Proponowaną cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia wyliczona dla 40 osób 

w pierwszym dniu konferencji oraz dla 60 osób w pozostałych dniach. Podana cena 
służyć będzie jedynie do oceny i porównania złożonych ofert. Rozliczenie nastąpi na 
podstawie rzeczywiście świadczonych usług.

4. Proponowane ceny jednostkowe brutto za osobę za:
 przerwę kawową,
 obiad,
 przekąski w trakcie rejestracji,
 przekąski w trakcie sesji plakatowej.

5. Informacje, o których mowa w pkt. V
6. Wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi 
kryteriami:

1. Cena – maks. 70 pkt
liczba punktów  = (Cmin/Cbad)70

gdzie: 

Cbad – cena brutto podana w ofercie badanej

Cmin – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
           2.  Doświadczenie w obsłudze konferencji  naukowych z usługą cateringową obejmującą
              przerwy kawowe, obiady i wydarzenia wieczorne. - maks. 30 pkt. 
Liczba  zorganizowanych  podobnych  charakterem  imprez  (konferencji  naukowych)  dla  min.  60
uczestników w ciągu ostatnich 3 lat (minimum 5).  Prawidłowość wykonania usługi potwierdzona
listem rekomendacyjnym lub protokołem odbioru. 

Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy składać pisemnie na adres Zamawiającego/w formie elektronicznej na adres e-
mail: osulek@ifj.edu.pl, w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia tj. 
do 12.09.2022 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego)
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej/unieważnieniu postępowania Zamawiający
prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców, którzy złożyli 
oferty.

X. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. 
Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), adres: 31-342 
Kraków, ul. Radzikowskiego 152, telefon: (+ 48 12) 662 80 00; faks: (+ 48 12) 662 
84 58, adres strony internetowej: www.ifj.edu.pl;

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w IFJ PAN możliwy jest pod 
adresem dpo@ifj.edu.pl, lub numerem telefonu: (+ 48 12) 662 80 80;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
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d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie 
do informacji publicznej oraz o finansach publicznych; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy, a po jej
zakończeniu przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie 
z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w IFJ PAN;

f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych będzie nie uwzględnienie 
złożonej oferty w postępowaniu; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) 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 (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zasadami udzielania 
zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników);

 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 (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO;

i) 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. c RODO.

………..………………………………….……………………………………
                                                                              (podpis osoby odpowiedzialnej merytorycznie)
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