Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 108988-2013 z dnia 2013-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
Zapewnienie cateringu dla uczestników szkolenia, warsztatów w projekcie NGO sprawne jak mało kto.
Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w woj. podkarpackim. Przygotowanie i dostawa
gotowych posiłków, dostawa do Rzeszowa,...
Termin składania ofert: 2013-03-27

Rzeszów: Zapewnienie cateringu dla uczestników szkolenia,
warsztatów w projekcie NGO sprawne jak mało kto. Projekt
wsparcia sektora organizacji pozarządowych w woj.
podkarpackim. Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków,
dostawa do Rzeszowa, Jasła, Leska, Przemyśla oraz na terenie
powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski,
przemyski, ropczycko-sędziszowski, sanocki, strzyżowski,
rzeszowski, m. Rzeszów, m. Przemyśl, m. Krosno.
Numer ogłoszenia: 185170 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 108988 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959
Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8520600, 8520610, faks 017 8520611.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie cateringu dla uczestników
szkolenia, warsztatów w projekcie NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji
pozarządowych w woj. podkarpackim. Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków, dostawa do
Rzeszowa, Jasła, Leska, Przemyśla oraz na terenie powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jasielski,

krośnieński, leski, przemyski, ropczycko-sędziszowski, sanocki, strzyżowski, rzeszowski, m.
Rzeszów, m. Przemyśl, m. Krosno..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zapewnienie cateringu dla uczestników szkolenia,
warsztatów w projekcie NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji
pozarządowych w woj. podkarpackim. Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków, dostawa do
Rzeszowa, Jasła, Leska, Przemyśla oraz na terenie powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jasielski,
krośnieński, leski, przemyski, ropczycko-sędziszowski, sanocki, strzyżowski, rzeszowski, m.
Rzeszów, m. Przemyśl, m. Krosno. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części. Część I- szkolenia: I
etap Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sali wynajmowanej przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewnia salę i ponosi koszty sali. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i
dostarczenia cateringu dla uczestników szkoleń obejmującego obiad i 2 przerwy kawowe dla 15
uczestników szkolenia (1 grupa) obejmującego 2 dni szkoleniowe w miesiącu, w każdym z 4 CIW,
przez okres 3 miesięcy, zaczynając od kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Zamawiający
dopuszcza przesunięcia terminów szkoleń pomiędzy miesiącami przy zachowaniu łącznej liczby
szkoleń w trakcie trwania całego zamówienia. Przesunięcia mogą polegać np. na
niezorganizowaniu żadnego szkolenia w miesiącu kwietniu, w miejsce czego Wykonawca będzie
zobowiązany zorganizować 4 dni szkoleniowe w miesiącu maju. Łącznie: a) 2 dni x 15 uczestników
x 4 CIW x 3 miesiące = 360 obiadów b) 2 dni x 2 przerwy kawowe x 1 grupa = 4 przerwy kawowe x
4 CIW x 3 miesiące = 48 przerw kawowych (każda przerwa kawowa dla 15 osób) II etap Przedmiot
zamówienia będzie realizowany w sali wynajmowanej przez Zamawiającego. Zamawiający
zapewnia salę i ponosi koszty sali. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia
cateringu dla uczestników szkoleń obejmującego obiad i 2 przerwy kawowe dla 15 uczestników
szkolenia (1 grupa) obejmującego 2 dni szkoleniowe w miesiącu, w każdym z 4 CIW, przez okres 4
miesięcy. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w miesiącu, zaczynając od września 2013r. do grudnia
2013r. Łącznie: a) 2 dni x 15 uczestników x 4 CIW x 4 miesiące = 480 obiadów b) 2 dni x 2 przerwy
kawowe x 1 grupa = 4 przerwy kawowe x 4 CIW x 4 miesiące = 64 przerwy kawowe (każda przerwa
kawowa dla 15 osób) Część II- warsztaty: Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sali
wynajmowanej przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia salę i ponosi koszty sali. Wykonawca
zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia cateringu dla uczestników warsztatów
obejmujących obiad i 2 przerwy kawowe dla 15 uczestników (1 grupa) przez 5 dni zajęć
warsztatowych w miesiącu, w każdym z 4 CIW, przez okres 1 miesiąca, w miesiącu maju lub
czerwcu. Łącznie: a) 5 dni x 15 uczestników x 4 CIW x 1 miesiąc = 300 obiadów b) 5 dni x 2

przerwy kawowe x 1 grupa = 10 przerw kawowych x 4 CIW x 1 miesiąc = 40 przerw kawowych
(każda przerwa kawowa dla 15 osób)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Projekt NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji
pozarządowych w województwie podkarpackim jest realizowany w okresie od 01.10.2012r. do
30.06.2015r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Część I- szkolenia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Anna Wandas-Kaszuba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firmą HandlowoUsługową ANIA Anna Wandas-Kaszuba, ul. Nazimka 2/123, 35-302 Rzeszów, kraj/woj.
podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26388,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30240,00
Oferta z najniższą ceną: 30240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 92400,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Część II- warsztaty
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Anna Wandas-Kaszuba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firmą HandlowoUsługową ANIA Anna Wandas-Kaszuba, ul. Nazimka 2/123, 35-302 Rzeszów, kraj/woj.
podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26388,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10800,00
Oferta z najniższą ceną: 10800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 33000,00
Waluta: PLN.

