
 
Numer sprawy: DP-011-3/2020 

Kraków, dnia 28.02.2020 roku 

 

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  

dotycząca postępowania zatytułowanego: 

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego w terminie 
od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 
Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 

w przedmiotowym postępowaniu w następujący sposób: 

 

1)  pkt 5 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 

KRYTERIA OCENY OFERT 

5.1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 

  a.  

NAZWA KRYTERIUM WAGA 

CENA 40 % 

JAKOŚĆ I ESTSTYKA 

PODANIA 

60 % 

 

b. Liczba punktów uzyskanych w kryterium CENA będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: 

liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x  40, przy czym 1 pkt odpowiada 1% gdzie: 

C min – najniższa zaoferowana cena, obliczona w sposób wskazany w pkt 5.2.(str.3 ogłoszenia); 

C bad – cena oferty badanej, obliczona w sposób wskazany w pkt 5.2. (str.3 ogłoszenia); 

 

c. W kryterium JAKOŚĆ I ESTSTYKA PODANIA - Wykonawca będzie mógł otrzymać maksymalnie: 60,00 
punktów, przy czym 1 pkt odpowiada 1%. Liczba punktów uzyskanych w kryterium JAKOŚĆ I ESTSTYKA 
PODANIA będzie przyznana w oparciu o menu (załącznik 1), załączone do oferty przez Wykonawcę  oraz 
w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę zdjęcia oraz próbki posiłków, w następujący sposób: 
 

1. Zdjęcia prezentujące sposób realizacji usługi, w zakresie wykonania dań, w celu przyznania ofertom 
punktów w kryterium jakość i estetyka podania tj. 
 DLA ZDJĘĆ Z PROPOZYCJI CIEPŁYCH POSIŁÓW Załącznik 1 pkt. VI ppkt 2 II (nie więcej niż 4 zdjęcia): 

maksymalnie 2,00 punkty oraz  

 DLA ZDJĘĆ PROPOZYCJI C-F Załącznik 1 pkt. VI ppkt 2 II c-e (nie więcej niż 8 zdjęcia): maksymalnie 



 
2,00 punkty za:  

-estetyczny wygląd,  

-różnorodność użytych składników,  

-staranność wykonania,  

-nowoczesną dekorację potraw,  

 

2. Próbki posiłków - Wykonawca  zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego wyłącznie  
dniu 02.03.2020 w godzinach 8.00 - 10.30 po jednej próbce z każdego ze wskazanych poniżej rodzajów 
posiłków, zgodnie z opisem znajdującym się w tabeli nr 2 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia. Wykonawca 
może otrzymać w tej podkategorii maksymalnie 26,00 punktów za estetyczny wygląd, różnorodność 
użytych składników, staranność wykonania, nowoczesną dekorację potraw, wizualną świeżość posiłków, 
smak i zapach:  

 kanapka klubowa, o której mowa w części III lit. c załącznika nr 1 (max4pkt) 

 kanapka dekoracyjna, o której mowa w części III lit. d załącznika nr 1 (max3pkt); 

 tortilla/wrap, o której mowa w części III lit. g załącznika nr 1 (max3pkt); 

 2 różne przekąski w kieliszkach, 2 różne przekąski na pieczywie oraz 2 różne tarty/roladki/ vol-a-vent 

o których mowa w części II, załącznika nr 1 (max 9 pkt)  

 bufet słodki, o którym mowa w części II, załącznika nr 1, (max3pkt); 

 sałatka PREMIUM, o której mowa w części III lit. h załącznika nr 1 (max4pkt) 

Dostarczone przez wykonawców próbki muszą rozmiarem/gramaturą/ilością odpowiadać 1 
porcji na osobę określonej dla danego rodzaju posiłku w części III załącznika nr 1 oraz wizualnie 
i jakościowo odzwierciedlać posiłki, które serwowane będą podczas realizacji zamówienia. W 
celu umożliwienia weryfikacji wizualnego odzwierciedlenia zaprezentowanych próbek w trakcie 
realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość sfotografowania każdej próbki 
dostarczonej mu przez wykonawcę. Dostarczone przez Wykonawców próbki nie będą podlegały 
zwrotowi oraz nie będzie Wykonawcy przysługiwało za nie wynagrodzenie. 

d. Punkty przyznawane będą na podstawie zdjęć przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą oraz 
próbek dostarczonych Zamawiającemu w terminie wskazanym w pkt. 5.1.c.2 ogłoszenia.  

e. W sytuacji gdy Wykonawca nie przedłoży wymaganej liczby zdjęć otrzyma zero punktów w danej 
podkategorii. W sytuacji gdy zdjęcia nie będą umożliwiały oceny wszelkich aspektów opisanych w pkt. 
5.1c.1 ogłoszenia, Wykonawca otrzyma odpowiednio mniejszą liczbę punktów we wskazanych 
podkategoriach.  

f. W sytuacji gdy Wykonawca nie przedłoży wszystkich wymaganych w pkt. 5.1.c.2. próbek, uczyni to po 
upływie wskazanego terminu otrzyma zero punktów w danej podkategorii, w sytuacji gdy Wykonawca 
przedłoży/dostarczy próbki w gramaturze/ilości/rozmiarze mniejszych niż określona w pkt. 5.1.c.2 
otrzyma odpowiednio mniej punktów w danej podkategorii. 

 

 


