
 

Gmina Lublin w związku z realizacją projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja 

zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty 

na: 

Usługę gastronomiczną dla 15 osób 

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 termin: 12 grudnia 2019 r. 

 godzina: 12:30 

 liczba gości: 15 osób 

Menu: 

 zupa, 

 danie główne, dwa dania  na ciepło do wyboru (w tym jedno mięsne i jedno 

wegetariańskie). Zamawiający poinformuję Wykonawcę o ilości poszczególnych dań 

na dzień przed planowaną usługą, 

 deser 

 woda i soki bez ograniczeń, 

 1 kawa lub herbata /os. 

Warunek: 

Restauracja musi być zlokalizowana w odległości nie większej niż 200 m od budynku 

Trybunału Koronnego, ul Rynek 14, 20-111 Lublin. 

Oceniane zostaną jedynie oferty przedstawiające propozycje menu zgodne z 

przedstawioną specyfikacją. 

Kryteria wyboru ofert: 

1. 70% cena brutto 

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto usługi za jedną osobę oraz cenę netto i brutto usługi 

za 15-osobową grupę. Przedstawiona kwota powinna obejmować wszystkie koszty związane z 

realizacją usługi niezbędne do jej wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków 

(w tym podatek VAT – w przypadku podmiotów będących płatnikiem podatku VAT). 

Sposób obliczenia punktów w tym kryterium: 

 

Punkty zostaną przyznane według wzoru: 

najniższa cena 

----------------------------------   x 70 pkt 

       cena badanej oferty 



 

2. 30% atrakcyjność przedstawionego menu 

Atrakcyjność zaproponowanego menu oceniona będzie przez członków komisji pod kątem 

potencjału smakowego i kompozycji. 

Sposób obliczenia punktów w tym kryterium: 

Każdy z członków komisji oceniającej przyzna każdej z ofert 1-5 pkt. Punkty zostaną przyznane 

według wzoru: 

(CK1 + CK2 + CK3)/N x 6 

gdzie oznaczenie “CK” oznacza członka komisji oceniającej, a oznaczenie „N” ilość członków 

komisji oceniającej. 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której przyznana zostanie największa ilość 

punków, po zsumowaniu punktów w obydwu kryteriach oceny. 

Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę zawierającą cenę brutto i netto za jedną osobę oraz całość usługi, zaproponowane menu 

oraz skan podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik 

nr 1 do niniejszego ogłoszenia) należy przesłać do dnia 5 grudnia 2019 r. do godziny 12 na 

adres mailowy: wjankowski@lublin.eu 

Osoby do kontaktu: 

Wojciech Jankowski – tel. 81 466 2865, e-mail: wjankowski@lublin.eu 

 

W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość wezwania wykonawców do 

złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących przesłanych ofert, a także poprawienia, w 

uzgodnieniu z wykonawcą, oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie wykonawcy.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym 

wykonawcą celem  uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia.   

Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie może zostać odwołane jeżeli nastąpi zmiana 

okoliczności  powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym. 

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi 

zobowiązania do zawarcia umowy.   

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani drogą 

elektroniczną. 

 


