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Warszawa, dnia 28.02.2023 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

dot.: numer sprawy 16/DB/2023 

 

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań 
organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie”, numer sprawy: 16/DB/2023. 

 
Pytanie 1: 
W nawiązaniu do kryterium 2 mam pytanie czy mogą to być 2 mniejsze expresy zamiast jednego mieszczącego 15 
litrów. Z uwagi na duże gabaryty, transport, wagę i zapewnienie stałego przyłączenia do wody.  
Mniejszy expres który się praktykuje do gastronomi posiada około 4 – 5 litrów zbiornik wody.  
Są to expresy standardowe używane do gastronomi pod czas cateringów.  
W kwestii kryterium 3 czy dostępne kawy w hurtowniach popularnych w Polsce marek spełnią te kryterium. 
We wcześniejszej korespondencji otrzymanej od Pani (…) z prośbą o wycenę nie było informacji o kryterium 2 i 3 .  
W poprzedniej przedstawionej kalkulacji cena serwisu kawowego nie uwzględniała kryterium nr. 2 (które ma 
znaczący wpływ na cenę). 
Z uwagi na krótki czas do złożenia ofert proszę o szybka odpowiedź.  
Przepraszam za zwłokę  z zapytaniem ale wczoraj dopiero powróciłem z ferii z dziećmi.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W ramach Kryterium nr 2 – ekspres ciśnieniowy ,,EC” Zamawiający dopuszcza wykorzystanie dwóch mniejszych 
ekspresów zamiast jednego mieszczącego 15 litrów. 
W ramach Kryterium nr 3 – wykorzystanie do serwisu kawowego kawy, która w całości pochodziła będzie z 
produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu ,,SH” – Zamawiający wyjaśnia, że produkty 
spełniające Kryterium nr 3 powinny posiadać znak certyfikacyjny FAIRTRADE na czarnym tle. 
 

 
 
Znak FAIRTRADE na czarnym tle umieszczany jest na produktach jednoskładnikowych (np. banany, kawa, orzechy 
nerkowca itp.), które mają certyfikat Fairtrade i są fizycznie identyfikowalne. 
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Znak FAIRTRADE na czarnym tle ze strzałką umieszczany jest na produktach wieloskładnikowych, takich jak tabliczka 
czekolady czy płatki śniadaniowe. Wszystkie składniki dostępne na zasadach Fairtrade muszą być pozyskane na 
zasadach Fairtrade (np. kakao, cukier i wanilia). Znak ten wykorzystywany jest również na produktach 
jednoskładnikowych pozyskanych zgodnie z zasadami bilansu masy. Jest to możliwe tylko w przypadku kakao, cukru, 
soku owocowego i herbaty. 
 
Fairtrade to jeden z systemów certyfikacji Sprawiedliwego Handlu, który zmienia sytuację producentów rolnych  
w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii. Fairtrade działa na rzecz wyższych 
cen skupu, godziwych warunków pracy i bardziej sprawiedliwych warunków handlowych dla drobnych rolników  
i pracowników. Produkty oznakowane tą etykietą ekologiczną są powszechnie dostępne. 
 
 

Bartosz Wielądek 
Konsultant  

w Wydziale Zamówień Publicznych GUS 
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