
 

Rzepiennik Strzyżewski, 18.01.2019 

OŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI OGŁASZA PUBLICZNY NABÓR OFERT NA 
ZREALIZOWANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W POSTACI ZAKUPU 

USŁUGI CATERINGOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ  

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmin Rzepiennik Strzyżewski 
33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 
Tel. 14 65 30 501, Fax 14 65 30 502 
email: rzepiennik@rzepiennik.pl 
 
2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji 
o możliwości składania ofert częściowych: 
a. przedmiot oraz wielkości lub zakres zamówienia (parametry minimalne): 

LP Pozycja Ilość Wymagania 

1 zestaw cateringowy 1  
skład 1 zestawu cateringowego: 
- kawa lub herbata plus + woda, 

- oraz bułka z wkładką, 
- oraz wyrób cukierniczy  

 
Liczba zestawów cateringowych, które zamawiać będzie Zamawiający pomnożona zostanie 
przez liczbę uczestników projektu i na bieżąco podawana Wykonawcy. 
b. integralną cześć zamówienia stanowi dostarczenie ww. cateringu do miejsc na terenie 
gminy wyznaczonych przez  zamawiającego,  
c.  informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 
 
3. Termin wykonania zamówienia: 
luty-wrzesień 2019 r. 
 
4. Wymagania wobec wykonawcy: 
- dysponowanie uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
- brak powiązań z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 
na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 



 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli, 

- dysponowanie potencjałem organizacyjno – technicznym  oraz sytuacja ekonomiczna i 
finansowa gwarantująca wykonanie przedmiotu zamówienia, 

- dostarczane w ramach cateringu produkty spełniać będą normy jakości produktów 
spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i 
przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.), 
- elastycznego podejścia - gotowości do przygotowania i dostarczenia zestawów 
cateringowych w liczbie wskazanej przez Zamawiającego (z jednodniowym wyprzedzeniem), 
- elastycznego podejścia - ewentualnego dostosowania zestawu cateringowego do potrzeb 
osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych 
wynikających z niepełnosprawności, 
- zapewnienie własnego transportu, wymaganym jest aby zestawy cateringowe dostarczane 
były w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 
5. Opis sposobu złożenia oferty  
a. formularz oferty stanowi Załącznik 1, 
b. ofertę można złożyć: osobiście, pocztą tradycyjną, elektroniczną, z wykorzystaniem danych 
teleadresowych zawartych w pkt. 1 
c. oferta powinna być złożona do dnia 25.01.2019 do godziny 15:00 
 
6. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: 
a. ocenie kryteriów podlegać będą wyłącznie oferty spełniające wymogi Zamawiającego, 
b. kryterium 1 to cena: 60% (60 pkt.), kryterium 2 to termin wykonania: 40% (40 pkt.), 
c. wygrywa oferta, która uzyskała największą liczbę punktów w ujęciu sumarycznym, 
obejmującym kryterium 1-2. 
d. sposób wyliczeń do kryterium 1 
 

        Cn 
C= ------------ x 100 x 60% 
        Co 

 
przy założeniu, że Cn  -oznacza cenę brutto najtańszej z ofert, Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.  
 

e. sposób wyliczeń do kryterium 2 
  termin wykonania: luty-wrzesień 40 pkt. 
   inny termin wykonania: 0 pkt. 
 

7. Termin związania ofertą: 
Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1 do  

OŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  

GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI OGŁASZA PUBLICZNY NABÓR OFERT NA 
ZREALIZOWANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W POSTACI ZAKUPU 

USŁUGI CATERINGOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ  

Nawiązując do ww. ogłoszenia  
ja (imię i nazwisko) .............................................................................. w imieniu reprezentowanej przeze mnie podmiotu 
oświadczam, że podmiot: 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
 
oferuje dostarczenie 1 zestawu cateringowego, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za: 
cenę brutto: ........................... zł 
słownie : ..................................................................................................................................................................................... 
 
przedmiot oraz wielkości lub zakres zamówienia (parametry minimalne): 

LP Pozycja Ilość Wymagania 

1 
zestaw cateringowy 1  

skład 1 zestawu cateringowego: 
- kawa lub herbata plus + woda, 
- oraz bułka z wkładką, 
- oraz wyrób cukierniczy  

 
termin wykowana (dostarczenia cateringu):................................................................................................................................... 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1. przedmiot zamówienia zrealizujemy zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu; 
2. zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń; 
3. uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu; 
4. cena zawarta w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i jest 
niezmienna w czasie trwania umowy; 
5. zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty i do przystąpienia do realizacji 
przedmiotu zamówienia; 
6. ponadto oświadczamy, że 
- dysponowanie uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień, 
- brak powiązań z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, 

- dysponowanie potencjałem organizacyjno – technicznym  oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa gwarantująca wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
- dostarczane w ramach cateringu produkty spełniać będą normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów 
prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.), 
- zastosujemy elastyczne podejście w rozumieniu  gotowości do przygotowania i dostarczenia zestawów cateringowych w 
liczbie wskazanej przez Zamawiającego (z jednodniowym wyprzedzeniem), 
- zastosujemy elastyczne podejście w rozumieniu  ewentualnego dostosowania zestawu cateringowego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności, 
- zapewnimy własny transport, wymagany aby zestawy cateringowe dostarczane były w terminach i miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 



 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 

reprezentowana przez Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Rzepiennik Strzyżewski: adres e- mail: 

iodo@rzepiennik.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa, instrukcji, 

wytycznych oraz instrukcji kancelaryjnej lub czasu trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i warunkiem zawarcia umowy; osoba 

której dotyczą jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wyboru oferty 

i zawarcia umowy; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników)\ 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego)\ 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 

................................................ data, podpis 


