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WYJAŚNIENIA nr 1 do siwz na świadczenie usług gastronomicznych
Informujemy, iŜ postępowaniu na świadczenie usług gastronomicznych wpłynęły zapytania ze strony
wykonawców. PoniŜej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1/ Punkt 12

SIWZ. Opis sposobu obliczania ceny.

Co oznacza całkowita cena realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji
zamówienia? W którym dokumencie stanowiącym integralną część oferty powinna być ta cena
podana? Czy cena ta ma wpływ na ocenę oferty? Odpowiedź: Cena ma wpływ na ocenę oferty, tj.
cena za posiłki, cena za oferowany czynsz. W załączniku nr 1, tj. formularzu cenowym- podajemy
ceny jednostkowe za poszczególne posiłki oraz cenę jednostkową za oferowany czynsz ( za 1 m-c),
natomiast w załączniku nr 4 – formularzu ofertowym , naleŜy podać łącznie ceny jednostkowe
(dodać), nie wliczamy ceny za obiad pracowników, gdyŜ ona nie ma wpływu na ocenę ofert.

Pytanie nr 2/Punkt 14 SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert.
Podpunkt 1. Kryteria wyboru.
Jednym z kryterium jest cena, która stanowi 60% wagi oceny oferty
w tym: 20% (posiłki wraz z obsługą kelnerską dla gości Instytutu)
40% (posiłki szkoleniowe).
W podpunkcie 3, w którym podany jest wzór na ilość punktów przyznanych badanej ofercie
w kryterium dotyczącym ceny brak jest w/w rozbicia na posiłki wraz z obsługą kelnerską dla gości
Instytutu i na posiłki szkoleniowe.

W związku z powyŜszym proszę o wyjaśnienie czy to rozbicie ma wpływ czy nie ma wpływu na ilość
punktów przyznanych dla badanej oferty w kryterium ceny? Odpowiedź: Rozbicie to ma wpływa na
ilość punktów, najpierw będzie liczone w oparciu o rozbicie na posiłki, wyniki cząstkowe będą
sumowane i dopiero potem będzie zastosowane 60 % .

Pytanie nr 3/Podpunkt 3. Ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium ceny.
Czy we wzorze Cp = Co min/Co x 60 (60% waga procentowa) „Co- oferowana cena ofertowa w
badanej ofercie” oznacza łącznie zsumowane ceny jednostkowe brutto z tabeli „Opis przedmiotu
zamówienia” (załącznik nr 1), które naleŜy podać w „OFERCIE” (załącznik nr 4)? Odpowiedź:
chodzi tu tylko o cenę za posiłki.

Pytanie nr 4/Podpunkt 4. Ilość punktów przyznanych badanej ofercie za zaoferowanie ceny
czynszowej.
Czy ilość przyznanych punktów w badanej ofercie będzie wyliczona:
- wg wzoru Cz = Cz(o) /Cz max zaoferowany x 20 (20% waga procentowa)
czy
- wg sposobu za kaŜde 100 zł. zaoferowanego czynszu powyŜej 4000,0 zł. będzie przyznane
0,1 punkta? Odpowiedź: Będzie to liczone obydwa sposoby.

Pytanie nr 5/Podpunkt 5. Punktacja za doświadczenie Wykonawcy i osób odpowiedzialnych za
wykonanie zamówienia
Podpunkt 5 ustęp A)
Proszę o doprecyzowanie za jaką ilość usług gastronomicznych zrealizowanych przez oferenta
w ostatnich 3 latach będzie mu przyznana maksymalna ilość punktów tzn 8 punktów. Odpowiedź: za
7 usług gastronomicznych.

Pytanie nr 6/Podpunkt 5 ustęp C)
Proszę o doprecyzowanie jakim doświadczeniem osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
powinien dysponować oferent by została mu przyznana w ocenie oferty maksymalna ilość punktów
tzn. 6 punktów. SIWZ podaje, Ŝe za doświadczenie osób moŜe uzyskać nawet 15 punktów.
Odpowiedź: Chodzi tu osoby, które maja doświadczenie przy obsłudze konferencji oraz szkoleń.
Pytanie nr 7
Czy 1800 osób miesięcznie , to całodzienne wyŜywienie tzn. śniadania, obiady, kolacje? Odpowiedź:
tak, z wyjątkiem przyjazdów/odjazdów – jest to wyŜywienie częściowe.
Pytanie nr 8

Czy taka ilość osób równieŜ do obsługi we wszystkie miesiące w roku ( wakacje) ? Odpowiedź: w
miesiącach letnich naleŜy liczyć się z mniejsza liczba uczestników szkoleń.

Pytanie nr 9
Czy jest ograniczenie do kwoty 600 000 netto na dwa lata, czy moŜe ona być wydatkowana
wcześniej? Odpowiedź: Kwota ta moŜe wydatkowana wcześniej.
Pytanie nr 10
Czy konferencje i imprezy plenerowe są dodatkowo płatne , czy wliczone w zaproponowaną kwotę?
Odpowiedź: Konferencje i imprezy plenerowe są wliczone w zaproponowana kwotę.

