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Wykonawcy 
wg rozdzielnika 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej 

Ustawą. 

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie: art. 4 ust. 8 Ustawy (łączna szacunkowa wartość zamówienia 
nie przekracza kwoty 50 000 PLN). 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń  
REGON: 000001324, NIP: 879-017-72-91 

Osoby do kontaktu: 

Karina Pokorska – adres e-mail: karinap@umk.pl, tel. 669 902 414 

 

II. NAZWA I NUMER PROJEKTU 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach programu MNiSW "Inkubator Innowacyjności+" (Działanie 4.4 Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój). 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Zapewnienie pomieszczenia umożliwiającego spotkanie oraz wykonanie usługi cateringowej podczas 

spotkania „Nauka-Biznes” w ramach Inkubatora Innowacyjności+, które odbędzie się w dniu  2 marca 
2018 r. 

2. Miejscem świadczenia usługi cateringowej będzie pomieszczenie zapewnione przez Wykonawcę.  
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

IV. TERMINY 

1. Termin złożenia ofert: 26 lutego 2018 r., do godziny 10:00. 

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 10:15 w pokoju nr A.1.27   

przy ul. Wileńskiej 4 w Toruniu 
2. Termin realizacji zamówienia: 02 marca 2018 r. 

3. Termin związania ofertą: 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
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V. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Najniższa cena ofertowa brutto - waga 100 % 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. posiadają decyzję o wpisie zakładu Wykonawcy do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organów państwowej inspekcji sanitarnej albo decyzję o zatwierdzeniu zakładu Wykonawcy przez 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, bądź państwowego granicznego inspektora 

sanitarnego; 
2. posiadają polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę nie niższą niż 100 000,00 zł. 

 

VII. WYMAGANE DOKUMENTY  

1. Oferta sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

2. Decyzja o wpisie zakładu Wykonawcy do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 

państwowej inspekcji sanitarnej albo decyzja o zatwierdzeniu zakładu Wykonawcy przez państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego, bądź państwowego granicznego inspektora sanitarnego. 

3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę nie niższą niż 100 000,00 zł. 

4. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Wykonawcy – jeżeli oferta została 

podpisana przez pełnomocnika. 

Uwaga: 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 4 muszą być podpisane przez osobę, albo osoby upoważnione  

do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza. 

 

VIII. ODRZUCENIE OFERTY, WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

1. Zamawiający odrzuci ofertę: 

1) której treść nie potwierdza spełniania warunków udziału, 

2) której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, 

3) która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający wykluczy wykonawcę: 

1) który nie uzupełnił wymaganych dokumentów lub nie złożył wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego, 

      2) który nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty, 

2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym,  

3) postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą zawarcie umowy, której nie można usunąć, 

4) wystąpiły okoliczności uniemożliwiające dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

X. FORMA, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE 

Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:  

1) korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademicki 

Inkubator Przedsiębiorczości,  ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń, pok. 100 (budynek 

Biblioteki Głównej); 

2) osobiście w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK (adres j.w.) 
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3) ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane na adres wskazany w pkt 1 oraz opisane: 

 
nazwa (firma) Wykonawcy  
adres Wykonawcy 

                                                                   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
                                                                  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

                                                                  ul. Gagarina 13 (Biblioteka Uniwersytecka) 
                                                                  87-100 Toruń 

 

OFERTA NA: 

Wykonanie usługi cateringowej podczas spotkania „Nauka-Biznes” w ramach Inkubatora 

Innowacyjności+, które odbędzie się w dniu  02 marca 2018 r. - sygnatura: BZFS-921/17/16, AIP-
2/2018. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 26.02.2018 r., godz. 10.15. 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

Zał. nr 1: Opis przedmiotu zamówienia 

Zał. nr 2: Wzór umowy  

Zał. nr 3: Formularz ofertowy 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 


