IOM Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji realizująca projekt „Pomoc w dobrowolnym
powrocie i reintegracji” współfinansowany ze środków Fundusz Azylu, Migracji i Integracji poszukuje
dostawcy usługi cateringowej w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na codziennym przygotowaniu
świeżych dań śniadaniowych, obiadowych i kolacyjnych dla osób dorosłych i dzieci oraz dostarczeniu
ich w godzinach porannych pod wskazany adres w Warszawie (Powiśle). Oferta powinna zawierać
zróżnicowane menu, uwzględniające także potrawy bezmięsne i bezglutenowe, napoje bezalkoholowe,
posiłki dla małych dzieci oraz możliwość dostosowania potraw do indywidualnych wymogów odbiorcy.
W związku z tym IOM zaprasza do składania pisemnych ofert zawierających poniższe informacje:
• przykładowe dania śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne wraz z cenami,
• dostępność potraw bezmięsnych, bezglutenowych, napojów i dań dla małych dzieci,
• informację o możliwości świadczenia usługi w weekendy i święta,
• informację o możliwość obsługi w językach obcych (przede wszystkim rosyjskim oraz angielskim),
• informację o możliwość obsługi IOM przez dedykowanych konsultantów,
• informację o możliwość bezgotówkowej obsługi odbiorców,
• informację na temat Ofertodawcy oraz jego doświadczenia w realizacji podobnych usług.
Sposób realizacji usługi:

Każdy beneficjent objęty usługą otrzyma bony, upoważniające go do odbioru dań od Zleceniobiorcy. Wydanie posiłków
odbędzie się po przedstawieniu przez beneficjenta bonu oraz podpisaniu paragonu lub w inny sposób niewymagający od
beneficjenta pokrycia kosztu posiłków i umożliwiający udokumentowanie przekazania posiłku beneficjentowi. Rozliczenia
pomiędzy IOM a Zleceniobiorcą dokonywane będą na podstawie wykorzystanych przez beneficjentów bonów (oraz
podpisanych przez nich potwierdzeń odebrania posiłków), które będą dołączane do faktury lub analogicznego systemu
rozliczeń zaproponowanego przez Zleceniobiorcę. Faktury na przelew będą wystawiane i płacone po realizacji usługi. Dania
nie będą zamawiane z wyprzedzeniem a liczba sprzedanych posiłków może być inna każdego dnia.

Kryteria wyboru oferenta:
1.
2.
3.
4.

relacja jakości i kompletności (dopasowania do oczekiwań Zlecającego) oferowanej usługi do ceny
różnorodność oferowanego menu i możliwość dostosowania go do indywidualnych potrzeb
możliwość świadczenia usług w weekendy i święta
znajomość języków obcych przez personel usługodawcy

50%
30%
15%
5%

Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swoje oferty do 22 września 2020 drogą mailową na adres:
iomwarsaw@iom.int.
IOM skontaktuje się tylko z wybranymi podmiotami zgłaszającymi swoje oferty.
Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do
składania ofert, z następującymi zastrzeżeniami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IOM zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi oferentami.
IOM zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert wg własnego uznania.
Złożenie oferty przez Oferenta nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do IOM.
IOM zastrzega sobie – bez konieczności podawania przyczyn – prawo odstąpienia od rozpatrywania
otrzymanej oferty zarówno w odniesieniu do całości jak i jej poszczególnych elementów.
IOM zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.
IOM zastrzega sobie prawo zarówno do zwiększenia, jak i do zmniejszenia zakresu lub/i wartości
zamawianych usług.
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