
 

 

 

 

 

 

 

 
 

OP-IV.271.326.2021.ADR                                                                       Lublin, 10 grudnia 2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na opracowanie i przygotowanie przepisów 100 zup charakterystycznych dla 

polskiej kuchni z uwzględnieniem specyfiki regionu lubelskiego. 

 
I. Zamawiający: 

1. Zamawiającym jest Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie 
2. Dane Zamawiającego: Województwo Lubelskie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, 

tel. do kontaktu (81) 47 81 223. Godziny urzędowania Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie: poniedziałek-piątek  7:30-15:30 

 
II. Tryb postępowania: 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy z  dnia 
11  września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 
zm.), gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o  której mowa w  art. 
2 ust.1  pkt 1 PZP tj. 130 000 zł netto. Do postępowania stosuje się Regulamin udzielania 
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego 
w  Lublinie, których wartość nie przekracza 130 000 złotych (netto) będący załącznikiem 
do uchwały Nr CCXCIX/5259/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z  dnia 28 
września 2021 r. 
 

III. Kod CPV: 
55322000-3 Usługi gotowania posiłków,  

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków,  

79550000-4 Usługi w zakresie komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu 

i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych, 

92310000-7 Usługi tworzenia dzieł artystycznych i literackich oraz przekładu. 

 
IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

Opracowanie i przygotowanie przepisów,  wraz z opisem historii wybranych zup, 

następnie zakupienie surowców do ich przygotowania i ugotowanie 100 rodzajów zup 

po 1 porcji każda, wraz z wyserwowaniem ich w odpowiednich naczyniach, celem 

wykonania fotografii. Umożliwienie włączenia się w przygotowywanie potraw Kół 

Gospodyń Wiejskich oraz umożliwienie zrobienia zdjęć podczas przygotowywania zup. 

Zebrane informacje zostaną wykorzystane do wydania publikacji kulinarnej.  

a) Do każdej przyrządzonej zupy wykonawca zobowiązuje się podać na piśmie 

przejrzystą recepturę opisywanej potrawy obejmującej: 

- nazwę własną zupy, 

- niezbędne składniki, 

- proporcje składników z podaniem informacji na jaką ilość produktu finalnego są 

przeznaczone, 

- proces przygotowania potrawy, 

- w niektórych opisach dodatkową informację na temat zupy obejmującą: zarys 

historyczny, ciekawostkę, jeśli to możliwe nawiązanie do regionu lubelskiego, 
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- powyższe informacje muszą być czytelne i przejrzyste. 

b) Wykonawca umożliwi zrobienie zdjęć potrawy oraz zezwoli fotografowi na zdjęcia 

podczas gotowania. 

c) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia z najwyższą starannością 

zgodnie ze sztuka kulinarną przestrzegając zasad sanitarnych oraz BHP. 

d) Wszelkie niezbędne składniki oraz narzędzia do wykonania zlecenia, kuchnię 

i lokal zapewni wykonawca. 

e) Przekazanie pełnych praw autorskich do przepisów i opisów przygotowanych 

zup. 

f) Zdjęcia zostaną zrobione we własnym zakresie przez Samorząd Województwa 

lubelskiego – osoba z urzędu będzie fotografowała przygotowane zupy. 

g) Przygotowanie co najmniej 10 dni sesji zdjęciowych gotowanych zup na terenie 

miasta Lublin lub w promieniu 50 km od Lublina. Przygotowanie miejsca wraz 

z zapleczem gastronomicznym, odpowiednie naczynia do rodzaju zup, mini 

aranżacje dla fotografowanych 100 zup. 

h) Płatność zostanie rozłożona na dwa etapy I etap za opracowanie przepisów, 

II etap za przygotowanie fizyczne zup. Płatność za każdy z etapów będzie 

stanowiła 50% wybranej oferty. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

Wykonawca oświadcza że jest profesjonalistą, w zawodzie kucharza, zajmuje się 

również kuchnią regionalną. 

a) Wykonawca oświadcza, że stworzy przynajmniej 3 osobowy zespół do 

opracowania przepisów oraz ich ugotowania. 

b) Wykonawca oświadcza, że na wniosek zamawiającego udowodni doświadczenie 

członków zespołu w pracy zawodowej kucharza, w tym z wykorzystywaniem 

potraw kuchni regionalnej. 

c) Wykonawca oświadcza, że jego zespół posiada wykształcenie niezbędne do 

wykonywania pracy kucharza potwierdzone dyplomem oraz czynnie wykonuje 

pracę związaną z żywnością. Musi wylegitymować się tytułem mistrza 

w zawodzie lub pokrewnym tzn., np. cukiernik, dodatkowo przynajmniej jedna 

osoba z wykształceniem pedagogicznym, gdyż będziemy chcieli do 

przygotowywania aranżacji zdjęć włączyć dzieci. 

d) Wykonawca oświadcza, że czynnie zawodowo wykonuje pracę związane 
z żywnością. 

 
!! Wykonawca może posiłkować się dodatkowymi osobami w celu przygotowania opisów 

i prezentacji potraw, jednak bierze wtedy pełną odpowiedzialność za produkt końcowy. 

 
 

!! Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy przed 

podpisaniem umowy do przedłożenia dokumentacji potwierdzającej 

wykształcenie niezbędne do wykonywania pracy kucharza (dyplom mistrza 

w zawodzie lub pokrewne np. cukiernik).  

 
VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
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1. Opracowanie przepisów – do 31 grudnia 2021 r.,  

2. Ugotowanie i wyserwowanie zup do 31 stycznia 2022 r. – termin do ustalenia 

z Zamawiającym 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami,  
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. Dokumenty lub informację Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą drogą 

elektroniczną (e-mail).  
2. Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować na 

adres e-mail: anna.drabik@lubelskie.pl  
3. Do udzielania szczegółowych informacji upoważniony jest Anna Drabik. 

 
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w Formularzu 
ofertowym, w języku polskim na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania 
Ofertowego. 

2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail) na 
adres: anna.drabik@lubelskie.pl.  

3. Za termin złożenia oferty przesłanej pocztą elektroniczną przyjmuje się datę jej 
wpływu na adres e-mail Zamawiającego.  

4. Wykonawca ma obowiązek przekazać ofertę wraz z załącznikami jako fotokopie 
(skan), w formie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

5. Oferta może być tylko jedna. 
 

IX. Sposób obliczenia ceny oferty: 
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie łączną kwotę brutto za wykonanie 

całości zamówienia. 
2. Cena oferty to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 

o informowaniu o cenach towarów i usługi (t. j. Dz. U. 2019 poz. 178). 
3. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty 

i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. 
4. Cena może być tylko jedna. 
5. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrowo, a ceną podaną słownie, 

Zamawiający jako prawidłową przyjmie cenę podaną słownie. 
6. Wymienione wartości w ofercie (brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc 

po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 
  

X. Miejsce i termin składania ofert: 
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. do godziny 09:00. 
2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail) na 

adres: anna.drabik@lubelskie.pl. 
3. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 
4. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt 1 nie zostaną 

rozpatrzone. 

XI. Badanie ofert:  
1. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) Oczywiste omyłki pisarskie 
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2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek; 

3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę: 
1) W przypadku niezgodności treści oferty z Zapytaniem ofertowym; 
2) W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych. 

XII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny: 
1. Kryteriami oceny ofert w zakresie wszystkich części są: 

1) Cena ofertowa o wadze 100%  
2) Kryterium …………………o wadze ………% 

2. Każda oferta oceniana będzie w skali 100 pkt 
3. Liczba punktów w kryterium cena obliczana będzie na podstawie następującego 

wzoru: 

            cena oferty najkorzystniejszej 

C= ---------------------------------------- x 100 pkt 
              cena oferty badanej 

4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, 
spośród nieodrzuconych ofert. 

 
XIII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia: 

O wynikach postępowania jego uczestnicy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani 
drogą e-mail. 
 

XIV. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
najkorzystniejszej: 
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy na wezwanie Zamawiającego 

informacje o zastosowanej stawce podatku VAT, cenie netto ceny ofertowej. 
2. Informacje wskazane powyżej należy przesłać na maila anna.drabik@lubelskie.pl  

w maksymalnym terminie 1 dnia roboczego od wezwania Zamawiającego. 
 

XV. Warunki płatności: 
1. Płatność nastąpi po realizacji zamówienia. 

2. Płatność zostanie rozłożona na dwa etapy I etap - opracowanie przepisów, II etap - 

przygotowanie fizyczne zup.  

3. Płatność za każdy z etapów będzie stanowiła 50% kwoty za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w formie przelewu  
w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury na konto 
wskazane na fakturze.  

5. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. Zamawiający oświadcza, iż przedmiot niniejszego zamówienia będzie finansowany 

z Budżetu województwa Lubelskiego. 
7. Faktura VAT ma być wystawiona na:  

 Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie, 
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,  
NIP 712-29-04-545, REGON:431019170. 
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XVI. Informacje końcowe: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym 

etapie bez podawania przyczyny. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do wyjaśnień treści 

złożonej oferty oraz do uzupełnienia dokumentów. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty  

w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie 
Zamawiającego. 

4. Gdy wszystkie oferty od Wykonawców zaproszonych do składania ofert wpłyną przed 
terminem składania ofert, Zamawiający może dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej przed upływem terminu, o którym mowa w rozdz. X niniejszego 
Zapytania ofertowego. 

5. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

6. W sytuacji gdy wpłyną co najmniej dwie oferty o takiej samej wartości, Zamawiający 
wezwie Wykonawców którzy te oferty złożyli do złożenia oferty dodatkowej  
w wyznaczonym przez siebie terminie. 

7. Jeśli Wykonawca uchyli się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać 

kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert. 

 
XVII. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2 – Wzór Umowy 
3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO 

 
 
  

         Dyrektor  

Departamentu Organizacyjno-Prawnego 

/-/ Karol Marcin Hołówkowski 
 


