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ZatacznikNr4doZarzadzeniaNr 394/2015 Rektora Politechniki Biatostockiej

Poste_powanie nr: RO-410.083/300/ 5"/2015
Bialystok,dn.t?/.<fa2015r.

Zapytanie ofertowe
Postqpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

- podstawa prawna: art. 4pkt8 ustawy.

Przedmiotzapytania: organizacja seminarium poswi^conego przedstawieniu osia^niejych rezultatow projektu i mozliwosci badaii
naukowych, jakie moga^ prowadzone w ramach nowoutworzonych i zmodernizowanych laboratoriow utworzonych w ramach
projektu ,,Rozbudowa i modemizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Biaiostockiej" realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka; Dziatania
I.3 Wspierante Innowacji

1. Zamawiaja.cy:

Politechnika Biatostocka
15-351 Biaiystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

Termin i miejsce realizacji zamowienia: 10.11.2015r. Zamiejscowy Wydziat Lesny Politechniki Biatostockiej, ul. Pilsudskiego 1,
17-200 Hajnowka (pomieszczenia nowowybudowanego budynku Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Zamiejscowego
Wydzialu Lesnego Politechniki Biatostockiej w Hajnowce, ul. Pitsudskiego.

a) Usluga cateringu dla grupy ok. 100 osob, (ostateczna. ilosc osob zamawiajacy poda na tydzieh przed planowanym
terminem uroczystosci)

Usluga cateringu sktadajaca si? z dwoch cz§sci:
przerwa kawowa trwaja^ca ok. 30 minut
lunch trwajacy ok. 1 godz.

Wykonawca zapewni w trakcie przerwy kawowej i lunchu obstug§ kelnerskaj
Wykonawca zapewni peina^zastaw^ stotowaj
Zamawiajacy zobowia_zuje si? do udost^pnienia odpowiednich pomieszczeh, w ktorych mialby zostac przygotowany catering,
Po wykonaniu zamowienia wykonawca pozostawi pomieszczenia w takim stanie w jakim zostaty one mu udoste^pnione.

Przykladowe menu*:
Dania gora.ce - po 150g/ os:
Zupa wiejska na topatce
Schab w sosie grzybowym
Pieczone gola_bki w kapuscie pekiiiskiej
Udziec z indyka z zurawina.

Dodatki do dan gor^cych - po 200g/ os:
Pieczone ziemniaki z czosnkiem
Ryz na ostro
Warzywa z pieca
Zestaw nowalijek

Przeke)ski zimne
Rybne po100g/os:
Ryba faszerowana
Pstrac] pieczony na zimno
loses z pasta, twarogow^
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Satatka z makreli z rzodkiewka.
Sola ze szpinakiem w galaretce cytrynowej
Tatar z tososia na cytrynie

Mi^sne po150gr/os:
Mostek ciel^cy z sosem musztardowym
Potmiski pasztetow z cwikta.
Potmisek mi§s w^dzonych
Rozki (roladki) ze schabu z chrzanem
Rozki (roladki) z wafrobka.drobiowa,
Zawijany kurczak z pistacjami
Klopsiki mi$sne podane na ogorku
Boczek na zimno ze sliwka,
Szynka dojrzewajaca z melonem
Jajka w trzech smakach

Dodatki - po 50g/os:
Satatka z ryzem i ogorkiem swiezym
Satatka krabowa
Satatka z grillowanym kurczakiem
Potmisek warzyw
Pieczarki marynowane
Ogorki matosolne
Sos tatarski
Chrzan tarty na smietanie
Chleby

Ciasta-po 100g/os:

Sernik domowy
Szarlotka
Murzynek z owocami

Babka piaskowa
Owoce - po 50g /os

Napoje zimne - po 200ml/os:
Woda niegazowana z cytryna^
Soki: jablkowy, pomaraiiczowy i z czarnej porzeczki

Barkawowy-po 200ml/os:
Kawa, herbata
Mleko, cukier, cytryna

* Powyzsze menu zostalo opracowane na podstawie realizowanych dotychczas na Politechnice Biaiostockiej eventbw, wykonawca powinien zapewnic w czasie
cateringu menu porownywalne jakosciowo i estetycznie.
Do przekazanej oferty prosz? dolaczyc Pahstwa propozycje menu.

b) Wyklad prelegenta dotyczacy dziatalnosci badawczo - rozwojowej zwia,zanej z produktami naturatnymi nawiazujacej do
zakresu projektu Nr POPW.01.03.00-20-019/12 nRozbudowa i modemizacja infrastruktury naukowo - badawczej
Politechniki Biaiostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013; Osi
priorytetowej I Nowoczesna gospodarka; Dziatania 1.3 Wspieranie Innowacji.

Wymagania wobec prelegenta-wyktadowcy. Preiegent merytoryczny musi spelniac nastejDujace warunki udziatu w
post^powaniu:

> doswiadczenie i wiedza w funkcjonowaniu Naukowych Centrow Badawczo-Rozwojowych za granica^
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> dorobek naukowy zwiazany z publikacjami dotyczacymi wykorzystaniem produktow naturalnych do celow leczniczych,
w rolnictwie, przemysle farmaceutycznym lub tez innych obszarach,

> posiadac uznany autorytet i doswiadczenie w tematyce zwiazanej z funkcjonowaniem terenow obj?tych ochrona_
przyrody.

Ponadto Prelegent przygotuje prezentacj? na omawiany temat w formie elektronicznej, wyswietlana, podczas wykladu na ekranie
oraz przedtozy prezentacj? w formie papierowej - w ilosci dostosowanej do liczby uczestnikow seminarium - ok. 100 osob.
Poza tym prelegent zobowiazany jest do przygotowania wnioskow i konkluzji na omawiany przez siebie temat.

3. Warunki realizacji zamowienia:

Termin realizacji zamowienia -10.11.2015r.
Termin ptatnosci - 30 dni od dnia dor?czenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury, wraz z zaakceptowanym, przez
osob? upowazniona^protokotem zdawczo - odbiorczym.
Okres gwarancji/trwatosci parametrow -

4. Opis warunkow udziaiu w post^powaniu: Oferta musi bye podpisana przez osob? upowazniona^ do reprezentowania
firmy, zgodnie z forma_ reprezentacji oferenta okrestona^ w rejestrze handlowym lub innym dokumencie wtasciwym dla
formy organizacji firmy oferenta.

5. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Zamawiaja^cy b^dzie si? kierowat przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert Zamawiajacy b?dzie si? kierowat nast?puja_cymi kryteriami:
cena cateringu - waga 40 %
dorobek naukowy prelegenta - waga 60 %

Oferta z najnizsza^cen^otrzyma 50 pkt. w ramach oceny. Pozostate oferty zostana^ocenione wg nast?pujacego wzoru:

C n = C min / C n x 40 pkt.
gdzie:

C min - cena min. wsrod ztozonych ofert
C n - cena zaproponowana przez Oferenta n

Dorobek naukowy prelegenta zostanie oceniony w naste.pujacy sposob:

1. Tytut profesora lub praca na stanowisku profesora za granica, lub w kraju w jednostce zajmujacej si? badaniem produktow
naturalnych:

a. Prof, z doswiadczeniem mi?dzynarodowym- 20 pkt.
b. Prof, z doswiadczeniem krajowym- 5 pkt.

2. Dorobek naukowy w postaci publikacji o zasi?gu swiatowym dotyczacym badaii produktow naturalnych:

a, Powyzej 10 publikacji w czasopismach z Impact Factor-em o zasi?gu mi?dzynarodowym 20 pkt.
b. Do 10 publikacji - liczba punktow rowna liczbie publikacji.

3. Autorstwo patentow dotycza^cych wykorzystania produktow naturalnych:

a. Za autorstwo lub wspotautorstwo w patentach w ilosci powyzej 10-10 pkt.
b. Za autorstwo lub wspolautorstwo do 10 patentow - liczba patentow rowna liczbie punktow.

4. Uczestnictwo w grantach dotyczacych badan produktow naturalnych:

a. Za uczestnictwo w grantach powyzej 10-10 pkt.

b. Ponizej liczba punktow rowna liczbie grantow.
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Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowiazany jest do podania calkowitej ceny zamowienia, wyliczonej do dwoch miejsc po przecinku.

6. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert: Oferty nalezy przeslac w terminie do dnia 0^ . fo .2015 r. do godz. 14.00 w
zamkniejej kopercie, zapieczejowanej w sposob gwarantujacy zachowanie poufnosci jej zawartosci oraz
zabezpieczajacej jej nienaruszalnosc na adres: Politechnika Bialostocka 15-351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A (pok. 17 B)
Biuro ds. Rozwoju i Programow Mie_dzynarodowych.

z dopiskiem:

organizacja seminarium poswi^conego przedstawieniu osiacjniejych rezultatow projektu i mozliwosci badaii naukowych,
jakie moga^ prowadzone w ramach nowoutworzonych i zmodernizowanych laboratoriow projektu ,,Rozbudowa i
modem/zac/a infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka; Dziatania 1.3
Wspieranie Innowacji

Oferty, ktore wptyna_do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie skladania ofert be_da_ odsytane bez
otwierania. Nie dopuszcza sie. sktadania ofert w wersji elektronicznej.

7. Oferta musi zawierac nastepujgce dokumenty:

1. Oferta cenowa - zal nr 1
2. Informacje dotycza^ce dorobku naukowego prelegenta sporza.dzone w sposob umozliwiajqcy jednoznaczna

ocen^ ich kontekscie wymagah sformutowanych w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego.

8. Rozstrzygniecie poste_powania i zlecenie realizacji zamowienia: Postgpowanie ofertowe zostanie rozstrzygniete nie
pozniej niz w dniu 05 -^° -2015 r. 0 wynikach post^powania jego uczestnicy zostana, poinformowani poprzez
umieszczenie na stronie www.bip.pb.edu.pl protokolu z wyboru najkorzystniejszej oferty najpozniej w dniu 05 .A).2015
r. do godz. 15.00. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygni^cia post^powania zostanie
skierowane zlecenie realizacji zamowienia oraz umowa z dodatkowymi informacjami wskazanymi w tresci niniejszego
zapytania.

9. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Tomasz Szydio, Tel. 85 746 97 64, e-mail: t.szydlo@pb.edu.pl

Spis zatacznikow:

1. Zalacznik nr 1 - Oferta cenowa
2. Zatacznik nr 2 - Projekt umowy z Wykonawca^

Zatwierdzit i podpisal:
KIEROWNIK P R O J E K T U

Nr PQPW.01.03.00-20-019/12

Polski
POPWv^i. 03.00-20-01 9/1 2-00

. m. Eugeniusz Saje icz, prof. nzw.
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