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Edytuj

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać do dnia 27 lipca 2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego:
w Paraﬁi Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, w budynku Plebanii, w Kancelarii
paraﬁalnej mieszczącej się przy ul. Św. Jakuba 10 w Pałecznicy.
Oferty zostaną otwarte dnia 27 lipca 2018 r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego:
w Paraﬁi Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, w budynku Plebanii, w Kancelarii
paraﬁalnej mieszczącej się przy ul. Św. Jakuba 10 w Pałecznicy.
Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 (Formularz ofertowy) do
niniejszego zapytania ofertowego. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty: a)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem, stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. b)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie
ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć w formie
pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji
Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do
zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym
adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób opisany w zapytaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
xx.xxx@xxx.xx

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ksiądz proboszcz Bogdan Pasisz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Telefon: 41/ 384 80 13, fax: 41/ 384 80 37 w.19 Adres poczty elektronicznej:
pwdpalecznica@gmail.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 32 osób w
ramach Projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Paraﬁi w Pałecznicy” w roku
szkolnym oraz w okresie wakacyjnym, a także usługi przygotowania i dostarczenia cateringu na
superwizje dla pracowników Placówki Wsparcia Dziennego. W roku szkolnym zamówienie będzie
obejmowało przygotowanie i dostarczenie ciepłego posiłku, przekąski i napoju. W okresie
wakacyjnym zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie II śniadania, obiadu, podwieczorka i
napoju. Catering na superwizje/szkolenie obejmuje przygotowanie i dostarczenie do siedziby
Placówki Wsparcia Dziennego (Pałecznica, ul. Strażacka 5/1) posiłków na przerwę kawową i obiadów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby i składu posiłków oraz harmonogramu realizacji.
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Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: proszowicki Miejscowość: Pałecznica

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia uczestnikom Projektu, korzystającym z Placówki
Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Pałecznicy.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 32 osób w
ramach Projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Paraﬁi w Pałecznicy” w roku
szkolnym oraz w okresie wakacyjnym, a także usługi przygotowania i dostarczenia cateringu na
superwizje dla pracowników Placówki Wsparcia Dziennego. W roku szkolnym zamówienie będzie
obejmowało przygotowanie i dostarczenie ciepłego posiłku, przekąski i napoju. W okresie
wakacyjnym zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie II śniadania, obiadu, podwieczorka i
napoju. Catering na superwizje/szkolenie obejmuje przygotowanie i dostarczenie do siedziby
Placówki Wsparcia Dziennego (Pałecznica, ul. Strażacka 5/1) posiłków na przerwę kawową i obiadów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
przedmiotu zamówienia.
Wymagania ogólne:
1) Posiłki powinny być dostarczane własnym transportem, w specjalistycznych jednorazowych
pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości potraw.
2) Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.
3) Godziny dostawy posiłków uzgodnione zostaną z kierownictwem Placówki.
4) Jadłospisy dekadowe układane będą przez Wykonawcę i wymagają akceptacji dietetyka.
5) Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych
zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136
poz. 914 ze zm.),
6) Zamawiający wymaga dostarczania posiłków w opakowaniach styropianowych oraz użycia naczyń i
sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.
7) Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia grzewcze, w tym przedłużacze, kable niezbędne do
ich podłączenia i do wykonania usługi.
8) Wykonawca zobowiązany jest do przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usługi dostarczenia
wyżywienia lub usługi cateringowej.
9) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości;
ryby podawane w zestawach powinny być świeże i pozbawione ości (ﬁletowane), dania i napoje
gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania, owoce powinny być
czyste i dojrzałe.
10) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości,
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świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących,
zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z
produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych.
11) W przypadku produktów przetworzonych, takich jak kawa, herbata, ciasteczka kruche, soki,
woda, cukier, mleko, itp. wykonawca zobowiązuje się że będą one posiadać datę przydatności do
spożycia wygasającą nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usług.
12) Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
13) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi kelnerskiej, rozumianej jako działanie
osoby lub osób, odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw oraz sprzątanie w trakcie i po
zakończeniu zajęć.
14) Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia naczyń i sprzętu oraz wywiezienia śmieci
pozostałych po posiłkach do 30 minut po zakończeniu spotkania.
15) Wykonawca zapewni kontrolę aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników
mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,
16) Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów
na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie
przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.

Kod CPV
55520000-1

Nazwa kodu CPV
Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od 30 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wyżywienie w roku szkolnym i w czasie wakacji:
Okres realizacji usługi będzie trwał od 30 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r (codziennie od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz wyjazdów na
wycieczki Uczestników Projektu).
Catering:
Catering na szkolenia obejmuje cykl 17 spotkań (5 spotkań w 2018 roku, 6 spotkań w 2019 roku, 6
spotkań w 2020 roku).

Załączniki
załączniki 1-3_wyżywienie_do edycji
zał. nr 5_ opis przedmiotu zamówienia_wyżywienie_PWD Pałecznica
zał. nr 4_wzór umowy_wyżywienie_PWD Pałecznica
Zapytanie ofertowe_wyżywienie_PWD Pałecznica

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Oferty mogą składać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wiedzę i
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doświadczenie do wykonania zamówienia, a także odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny i
kadrowy, w szczególności wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonaniu - w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy to w tym okresie, co najmniej jednej usługi cateringu o wartości co najmniej 50 000,00 zł
brutto. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli wykonawca złoży podpisane
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania. Ocena
spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki
KLAUZULA ZASTRZEŻONA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
zmarginalizowanych, pod warunkiem, że co najmniej 30% osób stanowią pracownicy
niepełnosprawni lub defaworyzowani.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby jego działalność obejmowała społeczną i zawodową
integrację osób niepełnosprawnych lub osób defaworyzowanych, będących członkami co najmniej
jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.);
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności
w integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960);
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2016 r. poz. 930);
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o
których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz.
1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej
pracy, bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności
będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573
oraz z 2016 r. poz. 749).

Warunki zmiany umowy
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w
celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze
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aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
1) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
2) ostatecznej liczby osobodni,
3) zasad płatności.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie
realizacji umowy:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem, stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszego zapytania.
Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca winien złożyć aktualny odpis z
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert – lub wskazać w formularzu oferty dostępność ww. dokumentów w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych; w takim przypadku zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawcę dokumenty.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryterium „cena 1” cena brutto za jeden osobodzień wyżywienia w roku szkolnym - 80 %
Ocena ofert w kryterium zostanie dokonana według wzoru:
C1 min
C 1= ------------------ x 80
C1 bad
2. Kryterium „cena 2” cena brutto za jeden osobodzień wyżywienia w czasie wakacji - 15%
Ocena ofert w kryterium zostanie dokonana według wzoru:
C2 min
C 2= ------------------ x 15
C2 bad
3.Kryterium „cena 3” cena brutto za jedną usługę cateringową - 5%
Ocena ofert w kryterium zostanie dokonana według wzoru:
C3 min
C 3= ------------------ x 5
C3 bad
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Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach, zgodnie
z poniższym wzorem:
P = C1+C2 + C3
gdzie:
P - łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach
C1 - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena brutto za jeden osobodzień w roku
szkolnym
C 2 – cena brutto za jeden osobodzień w czasie wakacji
C 3 – cena brutto za jedną usługę caternigową w czasie superwizji/szkolenia

Wykluczenia
Podstawy do wykluczenia z postępowania:
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z
zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) 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;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli wykonawca złoży
podpisane oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do
zapytania. Ocena spełnienia warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania nastąpi na
podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca winien złożyć aktualny odpis z
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert – lub wskazać w formularzu oferty dostępność ww. dokumentów w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych; w takim przypadku zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawcę dokumenty.

Zamawiający - Beneﬁcjent
Nazwa
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

Adres
św. Jakuba 10
32-109 Pałecznica
małopolskie , proszowicki

Numer telefonu
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668214141

Fax
413848037w.19

NIP
6591176112

Tytuł projektu
Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Paraﬁi w Pałecznicy

Numer projektu
RPMP.09.02.01-12-0380/17-00
Liczba wyświetleń: 1

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
pn. - pt. 8.15-16.15
tel.: 222 500 130
Wsparcie techniczne:
konkurencyjnosc@miir.gov.pl
tel.: 22 273 79 12

Regulamin

Jak znaleźć ogłoszenie

O Bazie Konkurencyjności

Jak dodać ogłoszenie

Polityka prywatności

Listy sprawdzające

Dostępna strona

Podręcznik beneﬁcjenta

Kontakt

FAQ

Mapa strony
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