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Gliwice, dnia 27.09.2022 r. 

 
Zapytanie nr 8/PR./SROS/1.4.1/2022 

Dotyczące usługi cateringowej dla uczestników wydarzenia poświęconemu Przemysłowi 4.0 
organizowanego w ramach projektu "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie 

Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SORIS w PPO – II)”, realizowanego w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
 

Zamawiający: Pełna nazwa: Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
NIP: 631-242-08-15 
REGON: 278243253 
Adres: 44 – 100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C  
Telefon: 032 335 85 00, Fax: 032 335 85 00 

Przedmiot 
zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi cateringowej dla uczestników 
wydarzenia poświęconemu Przemysłowi 4.0 w ramach projektu "Sieć Regionalnych 
Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w 
województwie śląskim (SORIS w PPO – II)” współfinansowany przez Unię 
Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
 
1. Organizacja usługi cateringowej ma spełniać poniższe paramenty: 

a) Lokalizacja: Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE  

Sp. z o.o, ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice 

b) Termin: 14.10.2022 r. Czas trwania: godz. 11.00-12.00 

c) Szacunkowa liczba uczestników podczas spotkania obejmuje: 50 osób  

2. Usługa cateringowa będzie się składała z:  

 kawa, herbata + dodatki podawana w filiżankach dostarczonych 
przez Wykonawcę 

 soki i woda w butelkach  + szklanki zapewnione przez Wykonawcę  

 fingerfoody na słono/wytrawnie – minimum 2-3 rodzaje 70 szt. (do 
wyboru w trakcie zamówienia, min jeden wegetariański)  

 fingerfoody na słodko – minimum 2-3 rodzaje 70 szt. 

 talerzyki ceramiczne na potrzeby fingerfoodów chyba że podane są 
tak że nie będzie potrzebne 

 stoły wraz z nakryciami pod catering po stronie Wykonawcy  

Wymogi  
dla 
wykonawcy: 
 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są 
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru. 
Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji Spółki; 

3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powino-

wactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do dru-

giego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

(zgodnie z Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). 
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Sposób i 
termin 
złożenia oferty 
 

Oferta powinna zawierać: 
a. Nazwę i adres oferenta, 

b. Cenę netto usługi cateringowej, 

c. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiący 
załącznik do zapytania. 

d. Podpisaną ofertę (załącznik nr 1) należy dostarczyć do siedziby 
Zamawiającego do dnia 04.10.2022 r. Dopuszcza się przesłanie skanu oferty 

na adres mailowy: obserwatoriumict@technopark.gliwice.pl. W razie 

wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 335 85 00  

Kryteria oceny 
oferty: 

Kryteria wyboru: najniższa cena netto do poniesienia przez Zamawiającego. 
 
 

Informacje 
dodatkowe: 

1. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść zapytania bez 

podawania przyczyn. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili 

do dnia zlecenia usługi bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Związanie złożoną ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
 
Załącznik nr 1 - wzór oferty wraz z oświadczeniami 
 
 
 
 
 
          
 


