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Katowice, dnia  06.10.2017 r. 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

tel. (032) 359 19  24, fax. (0-32) 359 20 48 

L. dz. DZP.381.069.2017.UGS 

Informacja o udzieleniu zamówienia 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia 

poniżej kwoty określonej w przepisie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(poniżej750 000 euro)  (tekst jednolity: Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm. z późn. zm. – dalej ustawa p.z.p.) pn. 

„Usługa cateringowa.” nr sprawy: DZP.381.069.2017.UGS. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla maksymalnie 80 osób, w trakcie trwania 

konferencji naukowej pt.: „Społeczne granice pracy. Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz 

zatrudnienie we współczesnych społeczeństwach”, która odbędzie się w Katowicach, obejmującej: 

a) jedną przerwę na lunch w dn. 27.10.2017r.; 

b) jedną przerwę kawową w dn. 27.10.2017r.; 

c) jedną przerwę na lunch w dn. 28.10.2017r.;  

d) dwie przerwy kawowe w dn. 28.10.2017r.; 

- w sumie trzy przerwy kawowe i dwie przerwy lunchowe, zwane dalej także „poczęstunkiem” lub 

„posiłkami”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) przygotowanie, dostarczenie poczęstunków – (przerwy kawowe i posiłek typu lunch) oraz przygotowanie 

miejsca do poczęstunku, posiłki w przerwach konferencji mogą być przygotowane do spożywania w formie 

oferowania bufetu do spożycia ich na stojąco, 

2) zapewnienie wszystkiego co jest niezbędne do organizacji przerw kawowych, oraz posiłku typu lunch,               

a w szczególności: stoły, obrusy na stoły, serwetki papierowe, naczynia (filiżanki z podstawkami na ciepłe 

napoje, szklanki na zimne napoje, naczynia na posiłek ciepły typu bogracz z kluseczkami, termosy 

zapewniające odpowiednią temperaturę posiłków i napojów, odpowiednie sztućce w ilości odpowiadającej 

co najmniej liczbie uczestników i umożliwiającej prawidłową realizację usługi), 

3) przerwy kawowe winny mieć charakter szwedzkiego stołu z pomocą obsługi kelnerskiej w razie 

konieczności. Po stronie Wykonawcy będzie leżało również posprzątanie miejsca poczęstunku po 

zakończeniu przerw kawowych, 

4) Zamawiający dopuszcza naczynia i sztućce plastikowe i papierowe, ale preferuje szklane, 

5) dekoracyjne nakrycie (obrusy, serwetki)  stołów udostępnionych przez organizatorów Konferencji, 

6) estetykę usługi cateringowej: estetyczne podawanie napojów zimnych i gorących oraz ciasteczek, 

7) przygotowanie poczęstunków przy użyciu składników najwyższej jakości, 

8) sprzątanie po zakończonym cateringu- zbieranie naczyń oraz resztek pokonsumpcyjne najpóźniej                                   

w czasie 30 minut po zakończeniu jedzenia, 

9) stosowanie się do wytycznych dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia: Posiłki przygotowywane dla 

Zamawiającego przez Wykonawcę winny spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności                     

i Żywienia. Świadczenie usług cateringowych powinno odbywać się zgodnie z zapisami wskazanymi                       

w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U.2015.594                   

z późn. zm.). 
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3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklaturą określoną we Wspólnym Słowniku 

Zamówień (CPV): 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 27.10. – 28.10.2017r.  

7. Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej ( CINiBA)                               

w Katowicach, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie do 

poczęstunków (CINiBA – kawiarenka i hol). 

8. Liczba uczestników: maksymalnie 80 osób (liczba osób uczestniczących w każdym poczęstunku może się 

zmniejszyć. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o liczbie uczestników konferencji na 5 dni przed realizacją 

zamówienia. Wysokość zapłaty zależeć będzie od rzeczywistej ilości wydanych porcji. 

9. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.  

 

 

 

Zamawiający informuje, iż zamówienie zostało udzielone: 

 

w dniu 02.10.2017r., Wykonawcy- Dominik Przepióra AMC MACARIOS ul. Puszkina 16, 35-328 Rzeszów 

(za cenę  5.275,2  zł),   

 

 

                                                                                                               Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                                                mgr Kalina Rożek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


