Rzepiennik Strzyżewski, 24.09.2020

Zapytanie ofertowe nr ZP_2_2020_OiP
Prowadzone w ramach projektu: Z nowymi kompetencjami w stronę rynku pracy
Prowadzone przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim
Dotyczy: zapewnienia usługi w postaci 1) zabezpieczenia obiadów i 2) przerwy kawowej dla
uczestników zajęć w ramach realizowanego projektu
Uszczegółowienie zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia posiłków:
1) obiadów - 203 szt., z zachowaniem następujących wymogów:
a. obiad składać się będzie z pierwszego i drugiego dania oraz picia,
b. Pierwsze danie to na ogół zupa, a danie drugie będzie trójskładnikowe,
c. obiad będzie dostępny/dowieziony na miejsce zajęć i podany będzie jako posiłek ciepły,
d. zapewnione będą naczynia, sztućce i wszystkie pozostałe elementy wymagane do
prawidłowej konsumpcji obiadu,
e. obiady będą odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z
uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności,
f. zapewnienie realizacji usługi przy użyciu produktów spełniających 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.),
g. obiady dostarczone będą zarówno na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, jak również
poza jej teren, w odległości do 100 km.
2) przerwy kawowej - 32 szt. zaplecza kawowego, z zachowaniem następujących wymogów:
a. zaplecze kawowe składać się będzie z kawy + herbaty + wody dostępnej dla uczestników w
czasie trwania zajęć,
b. zapewnione będą naczynia i wszystkie pozostałe elementy wymagane do prawidłowej
konsumpcji,
c. jeśli zajdzie potrzeba produkty zaplecza kawowego będą odpowiednio dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych
wynikających z niepełnosprawności,
d. 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.),
e. obiady dostarczone będą zarówno na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, jak również
poza jej teren, w odległości do 100 km.
Druga połowa 2020 r. Szczegóły dotyczące terminów i godzin, w których będzie dostarczane
zamówienie przekazane zostaną Wykonawcy po podpisaniu umowy.
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:

1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają stosowny wpis w dokumencie rejestrowym potwierdzający możliwość świadczenia usług
gastronomicznych
3. Dysponują niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym rzetelne
wykonanie zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia
5. Posiadają doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia
6. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien spełniać klauzulę społeczną,
np.:
 Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu usług będących przedmiotem
zamówienia osobami objętymi w całym okresie obowiązywania Umowy, ubezpieczeniem
społecznym i zdrowotnym.
 Do wykonania przedmiotu Umowy będą kierowani pracownicy zatrudnieni na podstawie umów
o pracę w ilości co najmniej: 1 pracownik.
 Do wykonania przedmiotu Umowy będzie kierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę
jest równe lub przekracza równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym
mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U., z 2002 r. nr 200,
poz. 1679 z późn. zm.).
 Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu usług będących przedmiotem
zamówienia bezrobotnymi lub młodocianymi w celu przygotowania zawodowego, o których
mowa w przepisy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu usług będących przedmiotem
zamówienia niepełnosprawnymi, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
GOPS w dniu zawarcia Umowy lub w trakcie jej realizacji na każde wezwanie wymagać będzie
dostarczenia dokumentów potwierdzających, że przedmiot Umowy jest wykonywany przy
zachowaniu klauzuli społecznej.
7. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym 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:
 Uczestnictwu 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 lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą
Opis przygotowania i złożenia oferty:
1. Wymagania formalne:
a) Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego
zapytania ofertowego:
 Załącznik nr 1: Formularz oferty
b) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
c) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcę.
d) Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych
dokumentów. Następnie: dostarczenie do GOPS Rzepiennik Strzyżewski tj.: osobiście lub
pocztą tradycyjną lub e-mailem, z wykorzystaniem następujących informacji:
GOPS Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, Numer telefonu
146535503, email: gops@rzepiennik.pl.
Ponadto:
 Oferta musi być złożona w terminie do 01.10.2020 do godz. 12,00. Decyduje
data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścić w
zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej
treści, z wyraźnym oznaczeniem: „ZP_2_2020_OiP”.
 W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując
w temacie wiadomości e-mail „ZP_2_2020_OiP”.
 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku
nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego.
f) Nie dopuszczamy możliwości składania ofert wariantowych.
g) Nie dopuszczamy możliwości składania ofert częściowych.
h) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do
roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w
realizacji projektu powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty a następnie
wycofanie się).
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają
zwrotowi.
Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych
omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
Pytania w kwestii merytorycznej możne kierować pisemnie pod adresem e-mail Zamawiającego.
Pytania można kierować w terminie do 01.10.2020 do godz. 12.00 do Kierownika GOPS.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia
zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia
treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną
poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania
ofertowego.
e)

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kryteria oceny ofert:
Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków będą podlegały ocenie
zgodnie z następującymi kryteriami:
K - Cena 100% (maksymalnie możliwych do uzyskania 100 pkt), Tabela nr 1 z Formularza
ofertowego
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: K 1 = (Cmin:C)x100; gdzie: K – liczba
punktów uzyskana za kryterium ceny; C min – cena najniższa spośród ważnych ofert; C –
cena badanej oferty. Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po
przecinku.
Pozostałe informacje:

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków
przeznaczonych na zamówienie.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów
decyduje niższa cena.
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje przed podpisaniem
umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie w godz. 8.00 – 15.00 i terminie 3 dni
kalendarzowych od momentu poinformowania Wykonawcy o uznaniu jego oferty za
najkorzystniejszą do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym
przez strony miejscu i przedłożenia Zamawiającemu oryginałów dokumentów potwierdzających
zdolność Wykonawcy gwarantującą właściwą realizację przedmiotu umowy, o których mowa w
części „Warunki udziału w postępowaniu”.
Brak nieusprawiedliwionego stawiennictwa Wykonawcy oraz nieprzedłożenie wymaganych
dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować odstąpienie od podpisania umowy, a
tym samym niespełnienie warunków udziału w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie oferty
Wykonawcy.
W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega
możliwość podpisania umowy w następnym w kolejności Wykonawcą.
Płatność będzie dokonywana w transzach zgodnie z dostępnością środków w ramach
dofinansowanego Projektu przekazanych przez z Instytucji Pośredniczącej, po przeprowadzeniu
szkoleń, nie wcześniej niż po przekazaniu oryginałów dokumentacji potwierdzającej wykonanie
usługi.
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych
zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega
się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może
dotyczyć m.in.:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b) ostatecznej ilości godzin wynajmu sali,
c) ostatecznej ilości posiłków,
d) zwiększenia lub zmniejszenia wartości zamówienia,
e) zmiana rodzaju płatności
Wszelkie zmiany dotyczące trenerów, terminów, miejsca realizacji są możliwe jedynie za zgodą i
po ustaleniu z Zamawiającym.

Załącznik nr 1
Formularz oferty
…………………………………
Miejscowość, data
Wykonawca :

………………………………………………………...

adres:

…………………………………………………………

tel., e-mail:

…………………………………………………………

NIP:

…………………………………………………………
(dane Wykonawcy)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe ZP_2_2020_OiP, którego przedmiotem jest wynajem sal z
niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz zapewnienia wyżywienia dla uczestników zajęć w
ramach realizowanego projektu „Z nowymi kompetencjami w stronę rynku pracy” realizowanego przez
GOPS, przedstawiam moją ofertę:
……………………………………………….…… (PLN) brutto; słownie:
…………………………………………...
w tym:
Liczba
jednostek

Koszt
jednostkowy
brutto (PLN)
5.

L.p.

Rodzaj kosztu

Jednostka
miary

1.

2.

3.

4.

1

przerwa kawowa

szt.

32

2

obiady

szt.

203

Koszt
razem
brutto [4x5]
(PLN)
6.

RAZEM KOSZT USŁUGI (PLN)

Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że:
a) prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
b) posiadamy stosowny wpis w dokumencie rejestrowym potwierdzający możliwość świadczenia usług
gastronomicznych.
c) dysponujemy niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym rzetelne
wykonanie zamówienia.
d) znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
e) posiadamy doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia
f) cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak również wszystkie
koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek PTU.
g) zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy wskazane warunki.
h) nie jesteśmy powiązany 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.
i)
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia powinniśmy spełniać klauzulę społeczną (min. jedną z
poniższych).:
 Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia osobami
objętymi w całym okresie obowiązywania Umowy, ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.
 Do wykonania przedmiotu Umowy będą kierowani pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę w
ilości co najmniej: 1 pracownik.
 Do wykonania przedmiotu Umowy będzie kierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę jest
równe lub przekracza równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie
z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U., z 2002 r. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).
 Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia
bezrobotnymi lub młodocianymi w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia
niepełnosprawnymi, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
i) zobowiązujemy się w dniu zawarcia Umowy lub w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego
dostarczyć dokumenty potwierdzające, że przedmiot Umowy jest wykonywany przy zachowaniu klauzuli
społecznej.
j) w pełni akceptujemy oraz spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu;
k) zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr 1 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy
warunki w nim zawarte;
l) realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
Świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, informujemy, iż dane
zawarte w Załączniku są zgodne z prawdą.

………………………………………….
(pieczęci i podpis Wykonawcy)

