Fałków, dn.29.07.2020r

Znak sprawy: ZP.271.2.2020.EFS

Zapytanie ofertowe
związane z realizacją Projektu nr RPSW.08.03.01-26-0018/20 pn. „Fałkowskie przedszkolaki to super
dzieciaki!”. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.3.1
„Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
prowadzone pod nazwą:

„Świadczenie usług zbiorowego żywienia –cateringu, dla dzieci
uczęszczających do punktów przedszkolnych w Fałkowie i Czermnie w ramach
Projektu pn. „Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!”

Klauzula informacyjna dot. RODO

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”,
Zamawiający
informuje, że:
1) jest Administratorem Danych Osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w
niniejszym postępowaniu;
2) Inspektorem danych osobowych w Gminie Fałków jest Paulina Bojanowska e-mail:inspektor@cbi24.pl
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w
celu
związanym
z
postępowaniem
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. „Świadczenie usług zbiorowego żywienia –cateringu, dla dzieci uczęszczających do punktów
przedszkolnych w Fałkowie i Czermnie w ramach Projektu pn. „Fałkowskie przedszkolaki to super
dzieciaki!”
4) prowadzonym w trybie zapytania o cenę;
5) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
6) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
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−

−
−

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

10) Wykonawcy nie przysługuje:
− 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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

I. Informacje o Zamawiającym:
1. Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP: 658-187-20-63,
2. Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Pękala, tel. 447873535 w godzinach 07.00 – 15.00 oraz
adres poczty elektronicznej: gmina.falkow@wp.pl
II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zgodnie z Zasadą Konkurencyjności.
Postepowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r .– Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019. poz 1843.) - art. 4 pkt. 8 ustawy.
III. Opis przedmiot zamówienia
a) Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych, tzn. usług przygotowanie i dostarczania
posiłków (śniadanie, obiad i podwieczorek) dla dzieci przedszkolnych do Punktu Przedszkolnego w
Fałkowie (adres: ul. ul. Spacerowa 1, 26-260 Fałków) oraz do Punktu Przedszkolnego w Czermnie.
Szacunkowa ilość posiłków: - dla 45 dzieci (śniadanie, obiad, podwieczorek) – łącznie 11430 sztuk
posiłków(osobodni);
Okres i sposób świadczenia usługi: 2020 rok 86 dni dla 45 dzieci / 2021 rok 168 dni dla 45 dzieciśniadanie, obiad, podwieczorek.

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych, tzn. usług przygotowanie i
dostarczania posiłków (śniadanie, obiad i podwieczorek) dla dzieci przedszkolnych do Punktu
Przedszkolnego w Fałkowie (adres: ul. ul. Spacerowa 1, 26-260 Fałków) oraz do Punktu
Przedszkolnego w Czermnie. Wykonawca będzie dostarczał posiłki dobrej jakości zgodne z
powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności, w szczególności zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z
2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285), normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i
Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HCCAP
Szacunkowa ilość posiłków:
- dla 45 dzieci (śniadanie, obiad, podwieczorek) – łącznie 11430 sztuk posiłków(osobodni);
Okres i sposób świadczenia usługi: 2020 rok 86 dni dla 45 dzieci / 2021 rok 168 dni dla 45 dzieciśniadanie, obiad, podwieczorek.
Wartość kaloryczna posiłków: 950- 1050 kcal.
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Usługi będą świadczone we wszystkie dni pracy Punktu Przedszkolnego w Fałkowie (adres: ul. ul.
Spacerowa 1, 26-260 Fałków) oraz Punktu Przedszkolnego w Czermnie (adres: ul. Kościelna 76, 26260 Fałków). O dniach pracy Przedszkola Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiającego. Wskazana liczba posiłków jest ilością szacunkową przygotowaną na potrzeby
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącą zarazem wartość maksymalną
zamówienia, która nie może zostać przekroczona. Faktyczna i ostateczna wielkość zamówienia, za
którą nastąpi płatność, uzależniona będzie od rzeczywistej liczby zamówionych oraz dostarczonych
posiłków. Nie może ona jednak przekroczyć w/w wartości maksymalnych. Z uwagi na powyższe,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości posiłków będących
przedmiotem zamówienia.
Ilość posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci – zapotrzebowanie na dany dzień składane
(telefon) będzie do godz. 8:00 przez osobę wyznaczoną przez Kierownika Projektu. W przypadku
znacznych zmian w ilości dostarczanych obiadów (spowodowane np. wycieczką itp.), Wykonawca
zostanie powiadomiony z jednodniowym wyprzedzeniem.
Produkty w dziennym jadłospisie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26
lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i
młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 1154 ze zm.) oraz musi obejmować:
a. śniadanie:
- zupa mleczna lub potrawy mleczne/mleko pochodne,
- kanapka z serem i warzywami lub wędliną i warzywami,
- herbata
b. obiad:
- zupa,
- drugie danie (danie mięsne, półmięsne lub jarskie),
- surówka,
- kompot lub sok i woda mineralna
- ciepłe warzywa – uwaga: nieobowiązkowe lecz stanowi jedne z kryteriów oceny ofert (za
zadeklarowanie dostawy ciepłych warzyw oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowo 20 pkt)
c. podwieczorek (pakowany oddzielne dla każdego dziecka):
- kanapka lub ciasto/ deser mleczny lub galaretka lub kisiel,
- herbata lub napój mleczny itp.
- woda mineralna
- owoce – uwaga: nieobowiązkowe lecz stanowi jedne z kryteriów oceny ofert (za
zadeklarowanie dostawy owoców oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowo 20 pkt)
Napoje przygotowane na miejscu muszą być słodzone cukrem w ilości nieprzekraczającej 10 g
cukrów w 250 ml produktu gotowego do spożycia. Do smażenia należy używać olej rafinowany o
zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych
poniżej 40%. Zupy, sosy należy sporządzać z naturalnych składników bez użycia koncentratów
spożywczych z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników.
Wykonawca zapewnia osobę jako pomoc przy nakładaniu i podawaniu dzieciom dostarczonych
posiłków.
Wymagania dotyczące jakości posiłków: Posiłki muszą być urozmaicone, na bazie produktów
najwyższej jakości, zgodnych ze standardami HACCP. Posiłki muszą spełnić wymogi żywienia
zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Wykonawca najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu
świadczenia usług ustali i przedstawi do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu propozycję jadłospisu
na okres kolejnych 10 dni. Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia do jadłospisu i wnosić o jego
zmianę. Jadłospis ma zawierać kaloryczność i gramaturę poszczególnych posiłków. Dodatkowo
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu usługi, tj. zmiany zarówno składu, jak i rodzaju
posiłków przygotowywanych / dostarczanych w dany dzień, o czym poinformuje Wykonawcę z
wyprzedzeniem 2 dni roboczych.
Posiłki będą porcjowane i podawane przez wykonawcę z zachowaniem cyklu 3-godzinnego:
a) godzina 8.30 – dostawa śniadania do punktów przedszkolnych lub wykonanie śniadania
z półproduktów dostarczonych w termosach,
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b) godzina 11.30 - dostawa obiadu i podwieczorku do punktów przedszkolnych zapakowanego
oddzielnie dla każdego dziecka, odbiór termosów, naczyń, odpadów pokonsumpcyjnych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin dostarczania / podawania posiłków.
Posiłki należy dostarczać na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie
odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Koszty dowozu posiłków obciążają
Wykonawcę. Wykonawca zapewni pracownika do wydawania posiłków. Posiłki gorące, w zależności
od potrzeb, podawane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz odpowiedniej
temperatury w zależności od rodzaju dostarczanego posiłku. Wykonawca dba o właściwy stan
dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do
wieku dzieci.
Sztućce i naczynia wykorzystywane podczas transportu, jak i do spożycia posiłków powinny być
wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością i posiadających atest PZH.
Po zakończeniu pory wydawania posiłków Wykonawca odbierze odpady pokonsumpcyjne, brudne
naczynia, talerze, sztućce i inne naczynia służące do dostarczenia i przechowywania żywności z
punktów przedszkolnych, z zastrzeżeniem, że czas przechowywania odpadów u Zamawiającego nie
może być dłuższy niż 24 godziny. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych przy realizacji
przedmiotowego zamówienia publicznego i ponosi tym samym pełną odpowiedzialność za
gospodarowanie tymi odpadami oraz koszty z tym związane zgodnie z ustawą o odpadach.
Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedstawić dokumentację z obliczoną ilością
dostarczonych posiłków, w celu potwierdzenia przez Zamawiającego. Potwierdzony wykaz ilości
dostarczonych posiłków, będzie załącznikiem do faktury i podstawą do obliczenia należności.
Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu
Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia
zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności z uwzględnieniem zaleceń dotyczących: - wyposażenia
(stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń) - personelu (kwalifikacje i niezbędne
badania lekarskie) - cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad
sanitarno - higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, wydawania posiłków, składania i
magazynowania produktów, przewozu posiłków) - w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący
jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych
zapewniających różnorodność diety, właściwy stan dostarczania posiłków - posiłki gorące, świeże,
smaczne i estetyczne). Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za przestrzeganie
przez osoby wykonujące w jego imieniu zamówienie w pełnym zakresie obowiązujących przepisów
BHP, p. poż. i higieniczno - sanitarnych. Odpowiada on za ich działania oraz za działania własne oraz
ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich za naruszenie ww. przepisów oraz
w zakresie wykonywanej usługi (jakości produktów i przygotowania posiłków, ich zgodności z
obowiązującymi normami oraz wymagań higieniczno - sanitarnych i porządkowych).
W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.
Zamawiający zastrzega prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowania posiłków w miejscu ich
produkcji wskazanym przez Wykonawcę. Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. Sanepidu
wynikające ze świadczonej przez Wykonawcę usługi, której następstwem będą m. in. mandaty, kary
odpowiada Wykonawca. Do realizacji zamówienia Wykonawca powinien dysponować kuchnią
(miejscem) do produkcji posiłków oraz odpowiednimi środkami transportu zatwierdzonymi decyzją
właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego na podstawie przepisów ustawy z dnia
25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z późniejszymi zmianami. W przypadku
zastrzeżeń, co do jakości posiłków Zamawiający może poddać je badaniu laboratoryjnemu. W
przypadku potwierdzenia w laboratorium nieprawidłowości Wykonawca będzie obciążony kosztami
takiego badania. Jeżeli badania zostaną zlecone a nieprawidłowości nie będą potwierdzone wówczas
koszty ponosi Zamawiający.
Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie rzeczywistego wykonania
przedmiotu umowy, razy w miesiącu na podstawie faktur VAT wystawionych przez wykonawcę. Ceny
jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej są ryczałtowymi cenami
jednostkowymi i nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. W cenie oferty należy
uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności.
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Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego .
Klauzula społeczna, w tym wymogi dotyczące zatrudniania na umowę o pracę
Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę min. 1
osoby, która jest:
- bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,
lub
- młodociana, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,
lub
- niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i
społecznej,
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
lub
- inna, niż wyżej wymienione, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu
socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych
przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia rozpoczęcia realizacji
zamówienia. Okres zatrudnienia będzie trwał nieprzerwanie przez okres realizacji umowy na
świadczenie usług cateringowych.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie udokumentować fakt
zatrudnienia osoby, o której mowa wyżej (np. ewidencja czasu pracy).
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących
zatrudnienia w/w osoby. W celu kontroli Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do
dokumentacji pracowniczej lub innej, potwierdzającej spełnianie przez w/w osobę warunków
wskazanych przez Zamawiającego
W przypadku niespełnienia wymagań, przy realizacji zamówienia, w zakresie zatrudnienia osób
wskazanych w klauzurze społecznej niniejszego zapytania Ofertowego, Zamawiający może rozwiązać
umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Główny Kod CPV:
55520000-1 usługi dostarczania posiłków
55321000-6 usługi przygotowywania posiłków
Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2020r. do 31.08.2021r.
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące

wymagania:
a) posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności.
Powyższy warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru
zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 594). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający
przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (załącznik nr 2) wraz z
przedstawieniem kopii podpisanej za zgodność z oryginałem w/w wpisu wg formuły spełnia/nie
spełnia.
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b) posiadają wiedzę i doświadczenie.
Powyższy warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca udowodni iż wykonał w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usługi cateringowe odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, tj. polegające na codziennym przygotowaniu i dostarczeniu na rzecz jednego
podmiotu co najmniej 45 całodobowych posiłków dla dzieci w przedszkolu przez okres minimum
6 miesięcy. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na
podstawie załączonego do oferty oświadczenia (załącznik nr 2) wraz z dowodami (kopie za
zgodność z oryginałem) potwierdzającymi prawidłowe wykonanie 2 usług, wg formuły spełnia/nie
spełnia.
c) posiadają potencjał techniczny
Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnego potencjału technicznego. Ocena spełnienia
warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę
oświadczenie (załącznik nr 2) , według formuły spełnienia – niespełnienia.
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
Wykonawcę oświadczenie (załącznik nr 2), według formuły spełnienia – niespełnienia.
Uwaga: Zamawiający wymaga aby na etapie realizacji zadania, Wykonawca zatrudnił na umowę
o pracę osobę wskazaną w klauzurze społecznej niniejszego Zapytania Ofertowego
e) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
Wykonawcę oświadczenie (załącznik nr 2), według formuły spełnienia – niespełnienia.
Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zostaną odrzucone.
V. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty
Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1. oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
2.
3.

oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie,
wykonawca przedstawił ofertę na usługę spełniającą wymagania Zamawiającego

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:
Lp

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1.

Cena (C)

80 pkt

2

Dostawa owoców (O)

20 pkt

VI.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P).
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P= C+O

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
a)Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
C min
C = -------------------------- x 80 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)
Cbad
gdzie: C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C bad – cena brutto oferty badanej
C – liczba punktów badanej oferty w kryterium najniższa cena

b) Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Dostawa owoców”
P = 20 pkt – w przypadku zadeklarowania dostawy owoców na podwieczorek
P= 0 pkt – w przypadku nie zadeklarowania dostawy owoców na podwieczorek

Termin i miejsce składania ofert oraz sposób złożenia oferty

VII.
1.
a)

Ofertę należy dostarczyć:
w formie papierowej, w zaklejonej kopercie z opisem „Świadczenie usług zbiorowego
żywienia –cateringu, dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w
Fałkowie i Czermnie w ramach Projektu pn. „Fałkowskie przedszkolaki to super
dzieciaki!” osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego /kuriera, do siedziby
Zamawiającego na adres Urząd Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków –
sekretariat, lub

do dnia 07.08.2020 r. do godz. 12.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, piętro II, w dniu 07.08.2020r
o godz 12.05

Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg.
załączonego wzoru formularza ofertowego –zał nr 1, oryginał
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu–
zał nr 2, oryginał z załącznikami:
- wpis do wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej – kopia za zgodność z oryginałem
- dowody (poświadczenia, referencje) o świadczeniu co najmniej 2 podobnych usług w
przeciągu ostatnich 3 lat – kopia za zgodność z oryginałem
3) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- zał nr 3, oryginał
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Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami
reprezentacji danego Wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa, do oferty należy
dostarczyć stosowny dokument. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie
(np. spółka cywilna) każdy z podmiotów składa odrębne oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia
VIII.

Termin zakończenia realizacji umowy/zamówienia
Termin realizacji umowy/zamówienia:
do 31.08.2021 roku - ostateczny termin rozliczenia projektu

IX.
Informacja na temat zakresu wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. 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:
1)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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.
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku
występowania ww. powiązań. Oświadczenie stanowi zał nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną
odrzucone.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.
a)

b)

c)

d)

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej
umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę w treści umowy w sytuacjach o których mowa w § 5 projektu
umowy
Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Informację o planowanych zamówieniach dodatkowych / uzupełniających
Zamawiający nie planuje udzielania zamówień dodatkowych lub uzupełniających
Dodatkowe postanowienia
Zapytanie
ofertowe
zostanie
umieszczone
na
stronie
internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na stronie internetowej
Zamawiającego http://bip.falkow.pl/
Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub
nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, oraz informacją o wyniku postepowania umieszczoną na
stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na
stronie internetowej Zamawiającego http://bip.falkow.pl/
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
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XV.

Termin związania ofertą.
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

ZATWIERDZIŁ:

Henryk Konieczny
–Wójt Gminy
29.07.2020r
(data, podpis i pieczęć
osoby zatwierdzającej
postępowanie)

Załączniki:
1. Formularz cenowo – ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
4. Projekt umowy
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Załącznik nr 2 do Zapytania

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy
(pieczęć firmowa)

Adres siedziby
Wykonawcy
NIP Wykonawcy
Telefon do Wykonawcy
E-mail do Wykonawcy
Osoba do kontaktu
(Imię i nazwisko oraz dane
kontaktowe)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 29.07.2020 pn. „Świadczenie usług zbiorowego
żywienia –cateringu, dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w Fałkowie i
Czermnie w ramach Projektu pn. „Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!”
oferuję wykonać przedmiot zamówienia, na warunkach określonymi poniżej:

FORMULARZ OFERTOWY:
Kryterium oceny:
1. Cena jednostkowa za przygotowanie i dostawę jednodniowego posiłku (śniadanie, obiad,
podwieczorek) dla 1 osoby wynosi: ……..…………. zł brutto x 11430 osobodni = cena brutto za
całość zamówienia wynosząca………………..…….zł brutto (całość słownie……………………
………………………………………………………………………….złotych)
2. Deklaruję dostawę dodatkowo owocu na podwieczorek - …………. (wpisać TAK lub NIE, uwaga:
brak uzupełnienia pozycji uważany będzie jako brak takiej deklaracji)
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Oświadczam, iż:
Zaoferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 31.08.2021r
Uważam się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni
Zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zrealizowania zamówienia
5. Zapoznałem się z poniższą klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych
6. Deklaruję zatrudnić na umowę o pracę na czas realizacji przedmiotu umowy osobę spośród
wymienionych w Klauzurze społecznej Zapytania Ofertowego
1.
2.
3.
4.

....................................................
/data, miejscowość/

…………………………………………..
/podpis i pieczątka imienna
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/
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Załącznik nr 2 do Zapytania
………………………….

.....................................................................
(pieczęć adresowa/dane Wykonawcy)

miejscowość , dnia
OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu pn. „Świadczenie usług
zbiorowego żywienia –cateringu, dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w
Fałkowie i Czermnie w ramach Projektu pn. „Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!”
dotyczące:
a) posiadania odpowiedniego uprawnienia do wykonywania działalności - wpis do rejestru
zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
b) posiadania wiedzy i doświadczenia – realizacja w 3 ostatnich latach 2 podobnych usług (min
45 posiłków do przedszkola świadczonej przez co najmniej 6 miesięcy każda)
c) posiadania potencjału technicznego
d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
e) posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia.
I jako dowód przedkładam:

Ad a) …………………………………………………………………………

Ad b) 1…………………………………………………………………………
Ad b) 2………………………………………………………………………..
Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym
odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

podpisem

świadomy

...............................................................................………
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)
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Załącznik nr 3 do Zapytania

…………………………….

............................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

miejscowość , dnia

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn. „Świadczenie usług
zbiorowego żywienia –cateringu, dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w
Fałkowie i Czermnie w ramach Projektu pn. „Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!”
o których mowa w zaproszeniu do złożenia oferty - Warunki wykluczenia, gdyż:
1. Nie jesteśmy powiązani z 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 osobowo lub
kapitałowo, w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Prawdziwość

powyższych

danych

stwierdzam

własnoręcznym

podpisem

świadomy

odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

...............................................................................…
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

Załącznik nr 4 do Zapytania
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U M O W A nr ZP.271.2.2020.EFS – projekt
zawarta dnia ................ w. Fałkowie
pomiędzy:
Gminą Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP : 658-187-20-63
w imieniu, której działa
Pan …………………….-Wójt/Zastępca Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Anny Wajnberger
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………
Zwanym w treści „Wykonawcą”.
na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty w trybie Zapytania
Ofertowego – Zasady Konkurencyjności, strony zawierają umowę następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i dostawa posiłków (catering) dla dzieci w wieku
przedszkolnym, wraz z dostawą w formie śniadania, obiadu i podwieczorka do punktów
przedszkolnych w Fałkowie i Czermnie realizowanych w ramach projektu pod nazwą
„Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2. Zakres umowy obejmuje:
a) Przygotowanie śniadań, obiadów i podwieczorków z własnych produktów żywnościowych
b) Dostarczenie/dowóz wraz z podaniem dzieciom śniadań, ciepłych obiadów oraz
podwieczorków do punktów przedszkolnych w Fałkowie i Czermnie zgodne z powszechnie
obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności, w szczególności zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285), normami żywieniowymi wg
Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia
norm HCCAP
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c) Zabezpieczenie zastawy stołowej, sprzątanie brudnych naczyń
d) Posiłki będą porcjowane i podawane przez wykonawcę z zachowaniem cyklu 3godzinnego:
a) godzina 8.30 – dostawa śniadania do punktów przedszkolnych lub wykonanie śniadania
z półproduktów dostarczonych w termosach,
b) godzina 11.30 - dostawa obiadu i podwieczorku do punktów przedszkolnych
zapakowanego oddzielnie dla każdego dziecka, odbiór termosów, naczyń, odpadów
pokonsumpcyjnych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin dostarczania / podawania posiłków.
3. Szacunkowa ilość posiłków:
- dla 45 dzieci (śniadanie, obiad, podwieczorek) – łącznie 11430 sztuk posiłków(osobodni);
Faktyczna i ostateczna wielkość zamówienia, za którą nastąpi płatność, uzależniona będzie od
rzeczywistej liczby zamówionych oraz dostarczonych posiłków. Nie może ona jednak
przekroczyć w/w wartości maksymalnych. Z uwagi na powyższe, Zamawiający zastrzega
sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości posiłków będących przedmiotem
zamówienia.
4. Wymagania dotyczące jadłospisu będą zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą, tj:
a. śniadanie:
- zupa mleczna lub potrawy mleczne/mleko pochodne,
- kanapka z serem i warzywami lub wędliną i warzywami,
- herbata
b. obiad:
- zupa,
- drugie danie (danie mięsne, półmięsne lub jarskie),
- surówka,
- kompot lub sok i woda mineralna
- ciepłe warzywa – uwaga: nieobowiązkowe lecz stanowi jedne z kryteriów oceny ofert (za
zadeklarowanie dostawy ciepłych warzyw oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowo 20 pkt)
c. podwieczorek (pakowany oddzielne dla każdego dziecka):
- kanapka lub ciasto/ deser mleczny lub galaretka lub kisiel,
- herbata lub napój mleczny itp.
- woda mineralna
- owoce - tak/nie (zgodnie z ofertą)
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§2
Termin świadczeni usługi – od 01.09.2020do dnia 31.08.2021 r.
§3
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 Umowy Zamawiający
zobowiązuje się wypłacać Wykonawcy kwotę wynikającą ze złożonej oferty. Powyższa
kwota płatna będzie miesięczne, obliczona jak: ilość posiłków w danym miesiącu razy cena
jednostkowa z oferty słownie: ……………………………….złotych 00/100 ) brutto wraz z
pochodnymi.
2. Należność będzie płatna przelewem w ciągu 14 dni od doręczenia rachunku/faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę, na wskazane przez niego w fakturze konto. Do faktury
należy załączyć wykaz ilości wydanych posiłków, potwierdzany każdorazowo przez
przedstawiciela Zamawiającego. Wykaz będzie podstawą obliczenia wartości należności za
wykonaną usługę.
§4
1.

Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji zamówienia zatrudni na umowę o pracę
min 1 osobę, wskazanej w klauzurze społecznej Zapytania ofertowego. Dana osoba
powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia rozpoczęcia realizacji
zamówienia. Okres zatrudnienia będzie trwał nieprzerwanie przez okres realizacji umowy
na świadczenie usług cateringowych.

2.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie udokumentować
fakt zatrudnienia osoby wskazanej w pkt 1

3. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań
dotyczących zatrudnienia zgodnie z klauzulą społeczną. W celu kontroli Wykonawca
zapewni Zamawiającemu dostęp do dokumentacji pracowniczej lub innej, potwierdzającej
spełnianie przez w/w osobę warunków wskazanych przez Zamawiającego.
4. W przypadku niespełnienia wymagań, przy realizacji zamówienia, w zakresie zatrudnienia
osób wskazanych w klauzurze społecznej niniejszego zapytania Ofertowego, Zamawiający
może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§5
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
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piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej
wymienionych okoliczności:
2.1

nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana

obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki
VAT),
2.2 nastąpi ograniczenie przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
2.3 w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, które
uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego
określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy,
2.4 zmiany wynikające w wyniku spełnienia łącznie następujących warunków:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w
umowie,
3. Ewentualne zmiany umowy zostaną wprowadzone Aneksem do umowy.
§6
1. Strony ustalają, że umowa może zostać rozwiązana za zgodą obydwu stron przy
wymaganym zachowaniu formy pisemnej.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonuje usługi
rzetelnie niniejsza umowa może zostać rozwiązana po dwutygodniowym okresie
wypowiedzenia. Wykonawca ma prawo złożenia pisemnego wyjaśnienia postawionych
zarzutów nierzetelnego wykonania usługi.
3. Rozwiązanie umowy z innych przyczyn niż w ust. 2 może nastąpić za 2 dwumiesięcznym
wypowiedzeniem.
§7
1. Integralną częścią składową niniejszej umowy stanowi: zapytanie ofertowe, kompletna
oferta Wykonawcy.
§8
1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % szacowanej
pełnej wartości zamówienia brutto.
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§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie spory związane z niniejszą umową oraz w związku z wykonaniem każdej
poszczególnej usługi w ramach niniejszej Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

………………………………

…………………………….
Zamawiający

Wykonawca
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