Centrum Integracji Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 26, 19-300 Ełk, tel: 537 897 797, cis.elk.sekretariat@gmail.com

Zapytanie ofertowa 1/2017/AW

Na realizację zamówienia powyżej 50 tys. PLN netto w ramach projektu „Aktywne włączenie uczestników
Centrum Integracji Społecznej w powiecie ełckim”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Oś priorytetowa 11: Aktywne włączenie;
Działanie 11.01: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa
i zwiększeniu szans na zatrudnienie;
Poddziałanie 11.01.01: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
I. Zamawiający:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta
ul. Rynek Zygmunta Augusta 27
16-300 Augustów
NIP: 864-12-81-768

II. Informacje ogólne:
1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych
w zakresie kwalifikanci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Miejsce realizacji Zamówienia: Centrum Integracji Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 26, 19-300 Ełk
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
a) 55532100-6 Usługi przygotowywania posiłków;
b) 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków;
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. W przypadku przekroczenia szacowanego dla Zamówienia budżetu, Zamawiający zastrzega prawo
do unieważnienia niniejszego postepowania.
6. Miejsce
publikacji
ogłoszenia:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz www.sisg.org.pl;
7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą jest Katarzyna
Galińska, tel.: 537 897 797, e-mail: katarzynagcis@wp.pl
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringu w postaci dostarczenia produktów do przygotowania
przerwy kawowej oraz przygotowanie i dostarczenie obiadów dla uczestników projektu „Aktywne włączenie
uczestników Centrum Integracji Społecznej w powiecie ełckim”
1. Okresy świadczenia usługi:
a) W okresie kwiecień 2017 – grudzień 2017 – średnio 2220 obiadów + produkty do przerwy kawowej;
b) W okresie styczeń 2018 – grudzień 2018 – średnio 3024 obiadów + produkty do przerwy kawowej;
c) W okresie styczeń 2019 – marzec 2019 – średnio 756 obiadów + produkty do przerwy kawowej;
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2. Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie ok. 6000 obiadów w okresie kwiecień 2017 r. –
marzec 2019 r. oraz dostarczenie produktów do przygotowania przerwy kawowej w w/w okresie,
zgodnie z harmonogramem zajęć przekładanym comiesięcznie Wykonawcy.
3. Specyfikacja zamówienia:
a) W skład przerwy kawowej wchodzi: kawa parzona i rozpuszczalna, herbata (min. 2 rodzaje – czarna i
owocowa), zimne napoje (woda, sok) w ilości 0,5l na osobę, mleko, cukier, cytrynę, drobne przekąski
słone i słodkie (m.in. paluszki, ciastka) – średnio 5 razy w tygodniu dla 12 osób;
b) W skład obiadów wchodzi: – średnio 5 razy w tygodniu dla 12 osób
- Pierwsze danie: zupa/krem + bułka/chleb
- Drugie danie: ziemniaki/ryż/kasza/makaron (zamiennie), danie mięsne/rybne, surówka
- Napój: sok/kompot
Obiad ma być wyporcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło w pojemniku
termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych serwetkami.
4. Liczba posiłków z części Zamówienia może ulec nieznacznej zmianie.
5. W odpowiedzi na potrzeby osób Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania menu do potrzeb
dietetycznych uczestników, np. dieta dla diabetyków, dieta wegetariańska.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

IV. Warunki udziału w postepowaniu:
1. O udzieleniu Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek będzie weryfikowany na podstawie
oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3.
b) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania Zamówienia – warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 3.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego Zamówienia
– warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3.
d) Złożą oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w Punkcie V niniejszego Zapytania ofertowego.
e) Stosują klauzule społeczne – warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego
Załącznik nr 4.
2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta ul. Rynek Zygmunta
Augusta 27, 16-300 Augustów, nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub
podmiotami powiązanymi z Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta
Augusta w Augustowie osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta
w Augustowie lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu 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 – warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 2.
4. Dokonanie oceny spełnienia wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia-nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach stanowiących Załącznik do niniejszego
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Zapytania ofertowego (wyszczególnionych w Punkcie V. Zapytania ofertowego), z których musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki, a w przypadku nie spełnienia choćby jednego z
nich, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
V. Lista dokumentów wymaganych od wnioskodawcy:
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Oświadczenie o braku powiązań - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia o wypisie do rejestru zakładów
podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy).
1.
2.
3.
4.
5.

VI. Kryteria i sposób oceny oferty:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria – CENA – 100%;
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt)
Wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:
Lp.

Nazwa kryterium
Cena brutto za przygotowanie i dostarczenie 1 obiadu

1.

Waga
70% = 70 pkt

Cena brutto za dostarczenie składników do
przygotowania przerwy kawowej w przeliczeniu na 1
osobę na dzień

100%=100 pkt
30%=30 pkt

3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej x 100 pkt = liczba punktów

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich, wraz z kosztami
Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określić wartość przedmiotu
zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty
(Załącznik), muszą być podpisane przez upoważnionego Przedstawiciela lub Przedstawicieli Wykonawcy,
zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
w imieniu Wykonawcy.
5. Formularz ofertowy oraz oświadczenia, stanowiące integralną część oferty, muszą być przedstawione
w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane przez Wykonawcę w ofercie mogą być złożone
w postaci kserokopii poświadczonej przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność
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6.

7.
8.

9.

z oryginałem” (pieczątka imienna i data poświadczenia). W przypadku złożenia Oferty w formie
elektronicznej wszystkie dokumenty należą złożyć w formie skanu.
Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być złożone wyłącznie wraz z ich
tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzonym „za zgodność
z oryginałem” przez Wykonawcę.
Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę muszą być
ponumerowane oraz parafowane przez Przedstawiciela Wykonawcy.
Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz
naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:
„Oferta na świadczenie usługi cateringu w ramach projektu „Aktywne włączenie uczestników
Centrum Integracji Społecznej w powiecie ełckim””
Centrum Integracji Społecznej ul. Małeckich 3 lok 26, 19-300 Ełk
ZAPYTANIE OFERTOWE
01/2017/AW
wraz z nazwą i adresem Wykonawcy

VIII. Miejsce i termin składania oferty
1. Ofertę, należy złożyć w siedzibie Centrum Integracji Społecznej, ul. Małeckich 3 lok 26, 19-300 Ełk
w terminie od dnia 22.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
3. Miejsce realizacji: Centrum Integracji Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok 26, 19-300 Ełk

IX. Dodatkowe informacje
1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które są z Stowarzyszenia Inicjatyw
Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, 16-300
Augustów, Centrum Integracji Społecznej ul. Małeckich 3 lok 26, 19-300 Ełk lub osobami upoważnionymi
do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany umowy będą
mogły dotyczyć w szczególności terminu, zakresu i wielkości zamówienia.
4. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby osób rzeczywiście korzystających
z cateringu.
5. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z wytycznymi i wymaganiami
Zamawiającego oraz w przypadku nie przestrzegania pkt. 2 części IX niniejszego Zapytania ofertowego.
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6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy
7. O wynikach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, którzy przesłali oferty.
8. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający
może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1_Formularz oferty;
2. Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań z Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie;
3. Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału;
4. Załącznik nr 4_Oświadczeniu o spełnianiu klauzul społecznych;
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
nr 01/2017/AW

FORMULARZ OFERTOWY
1. DANE WYKONAWCY
Dane kontaktowe
Nazwa firmy
Adres firmy
Telefon
E-mail
REGON

NIP

Imię i nazwisko
osoby do kontaktu

2. OFERTA
OFERTA
PRZERWA KAWOWA:
Skład: kawa parzona i rozpuszczalna, herbata
(min. 2 rodzaje – czarna i owocowa), zimne
napoje (woda, sok) w ilości 0,5l na osobę,
mleko, cukier, cytrynę, drobne przekąski
słone i słodkie (m.in. paluszki, ciastka)
(zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia)

CENA
Cena brutto za dostarczenie produktów
do przygotowania przerwy kawowej
w przeliczeniu na 1 osobę na dzień:
…………………………………..………………………………
Słownie:
…………………………………….……………………………..

Cena brutto za przygotowanie
i dostarczenie 1 obiadu:

OBIAD:
Skład: Pierwsze i drugie danie, napój
(zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia)

……………………………………………………………………
Słownie:
……………………………………….…………………………..

Cena brutto w przeliczeniu na 1 osobę:
Łącznie: ………………………………..…………………………………
Słownie:
…………………………………….……………………………..

………………………………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………………………………..
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela)
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
nr 01/2017/AW
……………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
……………………………………………
……………………………………………
(dane adresowe)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług cateringowych obejmujących
w postaci dostarczenia produktów do przygotowania przerwy kawowej oraz przygotowanie i dostarczenie obiadów
dla uczestników projektu „Aktywne włączenie uczestników Centrum Integracji Społecznej w powiecie ełckim”
Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym –
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno -Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta ul. Rynek Zygmunta Augusta
27, 16-300 Augustów z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
1.

Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.

Posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3.

Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.

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;

………………………………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………………………………..
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela)

Projekt „Aktywne włączenie uczestników Centrum Integracji Społecznej w powiecie ełckim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Centrum Integracji Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 26, 19-300 Ełk, tel: 537 897 797, cis.elk.sekretariat@gmail.com

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
nr 01/2017/AW
……………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
……………………………………………
……………………………………………
(dane adresowe)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług cateringowych obejmujących
w postaci dostarczenia produktów do przygotowania przerwy kawowej oraz przygotowanie i dostarczenie obiadów
dla uczestników projektu „Aktywne włączenie uczestników Centrum Integracji Społecznej w powiecie ełckim”


Posiadam wszelkie uprawnienia do wykonywania usługi będącej przedmiotem Zamówienia;



Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;



Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie Zamówienia;



Cena oferty obejmuje wszelkie należności związane z wykonywaniem Zamówienia;



W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, podpiszę umowę według załączonego wzoru,
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;



Zapoznałem/am się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem Zamówienia
zawartym w Zapytaniu ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania
Zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń
finansowych.



Zobowiązuje się do przestrzegania prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązuję się do
przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy wydanych przez organy
administracji państwowej i wynikających z nich praw podczas wykonywania Zamówienia.



W odpowiedzi na inne potrzeby osób zobowiązuję się do dostosowania menu do potrzeb dietetycznych
uczestników np.: dieta dla diabetyków, dieta wegetariańska.



Akceptuję terminy płatności wynikające z zapisów w Umowie.

………………………………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………………………………..
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela)

Projekt „Aktywne włączenie uczestników Centrum Integracji Społecznej w powiecie ełckim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Centrum Integracji Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 26, 19-300 Ełk, tel: 537 897 797, cis.elk.sekretariat@gmail.com

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego
nr 01/2017/AW
……………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
……………………………………………
……………………………………………
(dane adresowe)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług cateringowych obejmujących
w postaci dostarczenia produktów do przygotowania przerwy kawowej oraz przygotowanie i dostarczenie obiadów
dla uczestników projektu „Aktywne włączenie uczestników Centrum Integracji Społecznej w powiecie ełckim”
Oświadczam, że przy realizacji zamówienia będzie stosowana klauzula społeczna zgodnie z art. 29 ust. 4
Ustawy P.z.p. tzn. przy jego realizacji zostaną zatrudnione osoby jedne z poniższych grup:
1. Bezrobotne lub młodociane w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.), lub
2. Niepełnosprawne, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), lub
3. Inne niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143),
w liczbie………1

………………………………………………..
(miejscowość, data)

1

…………………………………………………………..
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela)

Proszę podać liczbę

Projekt „Aktywne włączenie uczestników Centrum Integracji Społecznej w powiecie ełckim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

