
Wygenerowano: 2020-11-05 19:33 Strona 1 / 13

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe 6/2020 na catering z dowozem dla 28 dzieci 3 posiłki z napojami (20 dni w miesiącu x 20 miesięcy…

Ogłoszenie

Numer

2020-4006-15690

Id

15690

Powstaje w kontekście projektu

RPLD.10.01.00-10-C005/18 - Żłobek ,,Milowa Kraina''

Tytuł

Zapytanie ofertowe 6/2020 na catering z dowozem dla 28 dzieci 
3 posiłki z napojami (20 dni w miesiącu x 20 miesięcy ).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie niniejszego zapytania po podpisaniu umowy z 
wykonawcą w zakresie:

a)�rozszerzenia usługi o usługi nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne.

b)�zmiany Wykonawcy na nowego Wykonawcę jeżeli w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego 
zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców pod warunkiem, że:

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

d.1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

d.2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, zmiana 
nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w 
przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, 
i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku 
zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
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Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-11-05
1. zapytanie ofertowe 6/2020 pełna treść ogłoszenie
2. załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego 6/2020

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-11-05

Data ostatniej zmiany

2020-11-05

Termin składania ofert

2020-11-13 09:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-11

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY
Siemiradzkiego 4-8
93-137 Łódź
NIP: 7282784989

Osoby do kontaktu

Ewa Glińska
tel.: 881645699
e-mail: fundacja@kamienmilowy.org.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zapytanie ofertowe 6/2020na catering z dowozem dla 28 dzieci

Budżet części 1

159040,00 PLN
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Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi cateringowe

Opis

Zapytanie ofertowe na catering z dowozem dla 28 dzieci 3 posiłki z napojami (20 dni w 
miesiącu x 20 miesięcy) - w Żłobku ,,Milowa Kraina’’ ul. Chocimska 13 w Łodzi.Zapytanie 
ofertowe jest dostępne w siedzibie Zamawiającego przy ul .Siemiradzkiego 4-8 w Łodzi, zostało 
opublikowane na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz stronie 
internetowej zamawiającego: kamienmilowy.org.pl .Postępowanie prowadzone będzie w trybie 
zapytania ofertowego.Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności 
określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia 2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie nie podlega rygorom Prawa Zamówień 
Publicznych.Zapytanie ofertowe obejmuje:Catering z dowozem dla 28 dzieci: 3 posiłki z napojami: 
śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek (20 dni w miesiącu x 20 miesięcy).W ramach realizacji 
projektu zlecone zostaną usługi, w tym usługa cateringu z dowozem, obejmująca dostarczenie 
gotowych posiłków, spełniających wymagania dietetyczne, odpowiednią kaloryczność posiłków 
dopasowaną do wieku podopiecznych. Posiłki dla 28 dzieci zapewnione będą 20 dni w miesiącu 
przez okres 20 m-cy z gwarancją utrzymania jakości przez cały czas realizacji przedmiotu zapytania 
ofertowego w formie 3 posiłków z napojami: śniadania, dwudaniowego obiadu oraz podwieczorka 
dla każdego dziecka tj. od dnia 01.12.2020 roku przez 20 m-cy.Zamówienie ma zostać wykonane na 
potrzeby realizacji projektu pn. Żłobek  „Milowa Kraina” nr Projektu:RPLD.10.01.00-10-C005/18-00 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Przedmiotem niniejszego 
zamówienia jest - catering z dowozem dla 28 dzieci 3 posiłki z napojami (20 dni w miesiącu x 20 
miesięcy)  w Żłobku ,,Milowa Kraina’’.Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy na catering z 
dowozem dla 28 dzieci – na 3 posiłki dziennie z napojami (20 dni w miesiącu x 20 miesięcy) ze żłobka 
MILOWA KRAINA ul. Chocimska 13 w Łodzi. 
Dopuszczalne jest złożenie 1 oferty do zapytania przez każdego z Oferentów. Złożenie większej 
liczby ofert niż 1 będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich złożonych przez Oferenta. Oferta-
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  podlegać będzie ocenie zgodnie z punktem 9 zapytania ofertowego (kryteria formalne i 
merytoryczne).Działania przewidziane do realizacji w projekcie są zgodne z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. Projekt zakłada utworzenie 28 miejsc dla dzieci, nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobku. 
Przy udzieleniu zamówienia na usługę cateringu Realizator projektu zobowiązuje się do stosowania 
klauzul społecznych.Zamówienie obejmuje:

a)�Catering dla 28 dzieci z dowozem, tj. 3 posiłki z napojami (20 dni w miesiącu x 20 miesięcy) dla 
28 dzieci w Żłobku ,,Milowa Kraina’’ mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Chocimskiej 13.
b)�Gwarancję utrzymania jakości przez 20 m-cy na przedmiot zapytania ofertowego. Łączna 
kwota brutto przewidziana na realizację całości niniejszego zapytania ofertowego wynosi 
159.040,00 zł brutto (słownie kwota brutto: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści  złotych 
00/100).Umowa  będzie zawierać w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i 
dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazywania 
bez dodatkowego wynagrodzenia praw autorskich o ile takowe wystąpią, możliwość odstąpienia 
rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w 
tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary 
umowne (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte w 
obrocie gospodarczym zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy, 
z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu. Zgodnie z Umową Beneficjenta z UMWŁ.Na każdym 
etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem 
Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji 
przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną 
udostępnione Oferentowi z inicjatywy zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie 
zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i złożonej oferty, 
postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w 
sposób uwzględniający prawne, organizacyjnei finansowe uwarunkowania projektu finansowanego 
ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.Cena 
przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z 
realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym.Zapłata 
wynagrodzenia w częściach – w miarę świadczenia usług - w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, na podstawie przedstawionego 
przez Wykonawcę protokołu odbioru zamówienia, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty może być 
wydłużony w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wypełnionych dokumentów 
oraz odbioru przedmiotu zapytania ofertowego, zwanego później w umowie na usługę – przedmiotem 
umowy - w postaci protokołu zdawczo odbiorczego.Możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z 
przepisami kodeksu cywilnego, tj. z ważnych przyczyn oraz w razie niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie niniejszego zapytania 
po podpisaniu umowy z wykonawcą w zakresie:
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a)�rozszerzenia usługi o usługi nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne.

b)�zmiany Wykonawcy na nowego Wykonawcę jeżeli w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o 
ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub w wyniku przejęcia przez 
zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców pod warunkiem, że:

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki:

d.1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając 
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

d.2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 
zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 
5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku 
zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku 
zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie.Umowa na catering z dowozem dla 28 dzieci, składający się z: 3 posiłki z napojami 
(20 dni w miesiącu x 20 miesięcy) w Żłobku ,,Milowa Kraina’’ na warunkach określonych w 
niniejszym zapytaniu zawarta zostanie w okresie nie dłuższym niż 14 dni od wyłonienia oferenta. 
Termin realizacji usługi do 31.07.2022 roku.W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać 
pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź 
(merytoryczną) Zamawiający zamieści na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeur-
opejskie.gov.pl/oraz na stronie internetowej zamawiającego.Zamawiający dokona oceny oferty 
pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.Informacja 
o wyłonionym oferencie zostanie upubliczniona na stronie Zleceniodawcy oraz w bazie 
konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.Wyłoniony oferent 
zostanie powiadomiony mailowo lub osobiście w ciągu 2 dni od daty zakończenia składania 
dokumentów.Zamawiający ogłosi wybór oferentów na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą mailową, 
opublikuje także stosowną informację na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeur-
opejskie.gov.pl/, oraz na swojej stronie internetowej.Zamawiający może nie wybrać żadnej 
oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności i ze względu na 
konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie 
obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże 
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się to konieczne dla prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania. Informacja o 
zmianie treści zapytania ofertowego zostanie podana do publicznej wiadomości. W przypadku 
modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert. Informacja taka zostanie 
podana na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  oraz na stronie 
internetowej zamawiającego w ciągu 2 dni od daty zakończenia składania dokumentów.Jeżeli 
Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, w terminie 5 dni 
od przedłożenia umowy zwycięskiemu Oferentowi, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną 
najkorzystniejszą ofertę z listy, w przypadku braku innych ofert dokona wyboru z tzw. 
„wolnej ręki”.W przypadku braku wpływu ofert w terminie wskazanym w punkcie 13.1 lub 
wpływie ofert niespełniających kryteriów wynikających z warunków niniejszego zapytania 
Zamawiający zamyka zapytanie jako nierozstrzygnięte umieszczając stosowną informację na 
stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie 
internetowej zamawiającego oraz dokonana wyboru z tzw. „wolnej ręki”.Zamawiający zastrzega 
sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i 
oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub 
przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Okres gwarancji

20 miesięcy

Kody CPV

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55521200-0 Usługi dowożenia posiłków

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat Gmina
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Łódź Łódź-Górna

Miejscowość

Łódź

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2020-11-06

Koniec realizacji

2020-11-13

Opis

Termin i sposób złożenia oferty.Ofertę należy złożyć w formie wg. opisanych w pkt. 13.2 niniejszego 
zapytania w terminie do 13.11.2020 do godz. 9.00, tj. 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w bazie 
konkurencyjności, tj. na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/oraz na 
stronie internetowej Zamawiającego.Ofertę można złożyć Zamawiającemu w formie: 

•�papierowej osobiście na adres:

Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY
93-137 Łódź, ul. Siemiradzkiego 4-8 
W Biurze:
Czynne w godzinach 7.00-17.00 od poniedziałku do piątku.

Lub
elektronicznie poprzez  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
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Oferta powinna zawierać:(a)na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania 
ofertowego;(b)zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu 
zapytania;(c)dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e-mail oraz 
nr telefonu;(d)jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów;(e)okres 
(termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to minimalny okres 30 dni 
od upływu terminu do składania ofert);(f)całkowitą cenę brutto realizacji całej usługi będącej 
przedmiotem zamówienia (w tym za poszczególne elementy – etapy realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz za całość przedmiotu zamówienia), cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych 
w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz wskazać cenę jednostkową brutto za 
usługi cateringu w przeliczeniu ceny jednostkowej brutto za 1 dzień dla 1 dziecka;(g)wymagane 
oświadczenia;(h)podpis osoby upoważnionej(do reprezentacji Oferenta),a jeśli jej upoważnienie 
wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo;(i)zaświadczenie o 
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego 
Rejestru Sądowego (KRS).Zakres działań wymaganych przez Zamawiającego w procesie wyboru 
oferentów:a.dokumenty sporządzone w języku polskim;b.Wykonawca ma prawo złożyć tylko 
jedną ofertę na zapytanie ofertowe, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert na zapytanie ofertowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Oferenta;c.treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania 
ofertowego;d.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty;e.Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę;f.Oferent gwarantuje wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt i współpracę 
ze Zleceniodawcą.Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym 
Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty 
wspólnej przez kilku Oferentów, ani też ofert częściowych np. na część zapytania ofertowego.Oferta 
powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki 
oraz informacje określone w sposób jednoznaczny.Oferta powinna być zgodna z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej 
konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi 
opisane w niniejszym zapytaniu.Oferta zostanie złożona  na formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik nr1do niniejszego zapytania. Formularz ten ma charakter pomocniczy; w przypadku 
gdy formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty –Oferent powinien dołączyć do 
formularza pismo z wymaganymi elementami oferty.Treść, w szczególności opis przedmiotu 
zapytania ofertowego, stanowi integralny element oferty(zobowiązania do realizacji przedmiotu 
zapytania).Złożenie z ofertą parafowanego zapytania ofertowego oznacza także złożenie jako 
zgodnych z prawdą oświadczeń wskazanych wyżej.Oferta powinna być ważna 30 dni od 
upływu terminu składania ofert.Zamawiający nie dopuszcza dokonywania poprawek w złożonych 
ofertach.Oferta niespełniająca wymagań niniejszego zapytania w szczególności formalnych (złożona 
po terminie, niekompletna)lub merytorycznych (zwłaszcza nie będąca ofertą w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego)albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie 
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odrzucona bez jej rozpatrywania.Za ofertę nie spełniającą wymagań niniejszego zapytania będzie 
uznana w szczególności taka oferta, która (pomimo ewentualnych wyjaśnień oferenta) nie będzie 
pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w świetle kryteriów oceny oferty. 
Dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny.W przypadku wpłynięcia oferty, której kwota brutto 
przekroczy wskazaną w niniejszym zapytaniu,Zamawiający dokona 
natychmiastowego odrzucenia takiej oferty.Zamawiający nie przewiduje procedury 
odwoławczej.Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec 
zamawiającego.Zapytanie ofertowe może zostać anulowane bez podawania przyczyny.Zamawiający 
wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie:a. oświadczeń 
Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w 
szczególności:wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego,ani nie ogłoszono 
jego upadłości,Oferent nie zalega z opłacaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne,Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,Oferent nie jest osobą prawną, której 
urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych,Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
niezakłóconą realizację zamówienia,Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z 
Zamawiającym.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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 2 stopnia w linii 
bocznej lub przysposobienia,opieki lub kurateli.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Wykonawcom nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie 
się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na 
podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie 
(zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020).
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Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Kryterium oceny - formalnej:
1.�Oferent wpisze w formularz, iż wykona warunki przypisane w zapytaniu.
2.�Oferent przedstawi informację dotyczącą gwarancji utrzymania jakości przez 20  miesięcy.
3.�Oferent przedstawi oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w punkcie 7 niniejszego 
zapytania – załącznik nr 2.
4.�Złożenie oferty w określonym terminie do biura projektu w formie 
papierowej, komplet dokumentów zostaną przedłożone w siedzibie Zamawiającego 
lub poprzez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ . Decyduje data 
wpłynięcia kompletu dokumentów do biura zleceniodawcy lub złożenia poprzez 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Kryteria formalne podlegają ocenie 0-1 ( 0- nie spełnia 1 – spełnia) oferta nie podlega dalszej ocenie 
w przypadku niespełnienia kryteriów formalnych.
Kryteria merytoryczne:
1.�Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów: A. cena brutto 
– waga 85%;
B. klauzula społeczna – waga 15%
2.�Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny 
najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o 
następujący wzór:
K=A+B gdzie:
A - Liczba punktów za kryterium: A
B - Liczba punktów za kryterium: B
K - Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę
Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy , tj.
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A=(An : Ac ) x 85 pkt, gdzie:
A-�liczba punktów za kryterium cena;
B-�An- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł); 
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 85 pkt.
B – klauzula społeczna.
Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za 
zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna. W związku z wymogami 
w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający 
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określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, 
w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp. Zamawiający 
w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji 
przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy 
do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup:
1)�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.);
2)�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);
3)�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;
4)�osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5)�osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
6)�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);
7)�osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby 
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8)�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).
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym 
do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) przez minimum okres 
obowiązywania umowy. Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie 
oświadczenia Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli 
społecznej” – załącznik nr 3. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do 
udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium 
(dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz 
poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania 
kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo naliczyć karę 
umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość proporcjonalna do wagi 
kryterium). Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

- spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 punktów;
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- brak spełnienia wymogu określonego jako klauzula społeczna - 0 punktów; Maksymalna liczba 
punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 15 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów.

W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać 
Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej 
niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie. Informacja o wyłonionym oferencie zostanie 
upubliczniona w ciągu 2 kalendarzowych dni od wygaśnięcia oferty na stronie Zleceniodawcy oraz w 
bazie konkurencyjności.

Wyłoniony oferent zostanie powiadomiony mailowo w ciągu 2 dni od daty zakończenia składania 
dokumentów.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

A. cena brutto – waga 85%;Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za 
wykonanie całego zlecenia przedstawionych w zapytaniu.
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A=(An : Ac ) x 85 pkt,

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

B. klauzula społeczna – waga 15%
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-11-05 - data opublikowania

-> 2020-11-13 09:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2020-11-06 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi cateringowe / Zapytanie ofertowe na catering z dowozem 
dla 28 dzieci 3 posiłki z napojami (20 dni w miesiącu x 20 ...

-> 2020-11-13 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi cateringowe / Zapytanie ofertowe na catering z dowozem 
dla 28 dzieci 3 posiłki z napojami (20 dni w miesiącu x 20 ... 


