Klub Dziecięcy Krasnale Wrocławskie
ul. Życzliwa 11
53-030 Wrocław
72 12 73 555

Wrocław, dnia 3.06.2017 r.
Tomasz Garpiel Pro-Publico
ul. Życzliwa 11, 50-030 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 8.4.2/2017/01 z dnia 3.06.2017 r.
Świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków
dla dzieci w wieku od 1-3 lat Klubu Dziecięcego Krasnale Wrocławskie w systemie cateringu
Upublicznione dnia 3.06.2017r. na stronach Internetowych:
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i krasnalewroclawskie.pl
oraz w Biurze Projektu ul. Życzliwa 11, Wrocław 50-030
dotyczy projektu nr RPDS.08.04.02-02-0006/16 pn. „Wrocławskie krasnale” (zwanego dalej
„Projektem”), realizowanego w ramach działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 realizowanego
przez firmę Tomasz Garpiel Pro-Publico.
Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami).
W związku z tym niniejsze zamówienie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19
września 2016 r. oraz Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający zobowiązany jest do zastosowania klauzuli społecznych, zgodnie z art. 22 ust. 2,
art. 29 ust. 3a oraz 4 ustawy PZP, w przypadku udzielania zamówień publicznych których
przedmiotem są usługi cateringowe.
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I.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowania i dostawy wyporcjowanych
posiłków wyżywienia tj.: 3 posiłków w ciągu dnia dla grupy dzieci przychodzących w godzinach
rannych oraz 3 posiłków dla grupy dzieci przychodzących od 12.30. Dla każdej grupy
przewidziane są dania ciepłe.
Ilość dzieci - 22 dzieci w wieku od 1 do 3 lat, które uczęszczają do Klubu Dziecięcego Krasnale
Wrocławskie na ul. Życzliwej 11 Wrocław 50-030 prowadzonego w ramach projektu nr
RPDS.08.04.02-02-0006/16

pn.

„Wrocławskie

krasnale”

(zwanego

dalej

„Projektem”),

realizowanego w ramach działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Regionalny
Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 we Wrocławiu
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków, 55322000-3
usługi gotowania posiłków, 55521200-0 usługi dowożenia posiłków, 55520000-1 usługi
dostarczana posiłków
Charakterystyka zamówienia
1.

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dowóz 3 posiłków dziennie dla 22 dzieci w
wieku do lat 3, podzielonych na dwie grupy – poranną i popołudniową, uczęszczających do
Klubu Dziecięcego mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Życzliwej 11.

2.

Posiłki muszą odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach Żywienia
Zbiorowego, posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego
wyżywienia, sporządzane z pełnowartościowych produktów i zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa Państwowego Inspektora Sanitarnego norm systemu HACCP oraz innych
obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

3.

Wykonawca dysponuje lokalem gastronomicznym z cateringiem posiadającym pozytywną
opinię

sanitarną

na

użytkowanie

wydaną

przez

Powiatowej

Stację-Sanitarno

Epidemiologiczną.
4.

Wykonawca dba o właściwy stan dostarczanych posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne
i estetyczne).

5.

Stan posiłków i dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostarczenie i odbiór naczyń, z których
korzystać będą dzieci, porcjowanie i wydawanie posiłków, zabieranie odpadów, brudnych
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termosów i opakowań oraz dokonywanie comiesięcznych rozliczeń (na podstawie
załącznika) z Zamawiającym za dostarczone posiłki.
7.

Posiłki powinny być dostarczane 2 razy ciągu dnia dla każdej z grup: pierwszy posiłek o
godzinie 7.45, drugi posiłek o godzinie 10.15 wraz z trzecim posiłkiem, dla grupy
popołudniowej pierwszy posiłek o 12.40, drugi posiłek o 15.45 wraz z trzecim posiłkiem.

8.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt podgrzewacz, który będzie
wykorzystywany do podgrzania posiłku, jeżeli któreś z dzieci nie będzie chciało zjeść
ciepłego dania w momencie przewidzianym na ten posiłek.

9.

Wykonawca za pośrednictwem uprawnionych osób opracowuje jadłospis żywieniowy dzieci
w wieku do lat 3 obejmujący 3 posiłki dziennie dla każdej z grup, w tym dania ciepłe.

10. Pełnowartościowy (dobowy) jadłospis powinien uwzględnić produkty z 5 grup: 1- mięso,
ryby, wędliny, jaja, 2 – mleko i przetwory mleczne, 3 – warzywa i owoce, 4 – przetwory
zbożowe, 5 – tłuszcze roślinne.
11. Jadłospis, zawierający informację na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie
przez Wykonawcę na okres 5 dni w tygodniu i zatwierdzany przez osobę posiadającą
uprawnienia

dietetyka

ze

strony

Wykonawcy.

Jadłospis

będzie

dostarczany

Zamawiającemu do 3 dni przed okresem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo
dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.
12. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych,
wartości odżywczych i smakowych potraw oraz do przygotowywania ich zgodnie z
prawnymi regulacjami o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia dzieci w wieku do lat
3, przy równoczesnym zapewnieniu modyfikacji opracowanych jadłospisów przez ich
urozmaicanie pod względem doboru produktów tj. każdego dnia powinien być inny zestaw.
13. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu
produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów
prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in.
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171
poz. 1125 ze zm.).
14. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych uwzględniających
specyficzne potrzeby żywieniowe w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z
informacją otrzymaną od Zamawiającego. (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej,

od pracy) w okresie od dnia 1.07.2017 do 30.06.2018 r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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16. Zamawiający

przyjmuje

na

siebie

wszystkie

sprawy

organizacyjne

związane

z

bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług Klubu. Do
obowiązków

Wykonawcy

należy

codzienny

odbiór

pojemników

i

odpadów

pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości.
17. Produkty wykluczone z menu:

serek homogenizowany, parówki, serdelki, pasztety,

wysoko przetworzone wędlin i produktów mlecznych, zupa grzybowa i pieczarkowa.
Wyklucza się posiłki na bazie Fast Food. Zamawiający zakazuje stosowania: konserw,
produktów

z

glutaminianem

sodu,

parówek,

produktów

masłopodobnych,

soków

zagęszczonych, mięsa odkostnionego mechanicznie oraz wędlin z dodatkiem preparatów
białkowych (soja) i/lub skrobi modyfikowanej.
18. Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku. O liczbie
wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do godziny 7:30. W
oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.
19. Wykonawca

zobowiązany

jest

do

uprzątnięcia

każdorazowo

pomieszczenia

po

zakończeniu oraz zabieranie odpadów, brudnych termosów i opakowań.
III.

Sposób rozliczenia z Wykonawcą
1. Wykonawca wystawiać będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie
dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu
załącznika, określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki w
każdym dniu.
2. Cena wskazana przez Wykonawcę powinna zawierać wszystkie koszty związane z jej
wykonaniem, w tym w szczególności: koszty podatkowe i ubezpieczenia leżące po stronie
Zamawiającego związane z umową, podatek VAT (jeżeli dotyczy), koszty dojazdu do
miejsca realizacji usługi, utylizacji odpadów itp.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przygotowane i wydane posiłki.
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę jest przedłożona raz w miesiącu,
poprawnie wystawiona faktura VAT.
Klauzule społeczne
Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu
przy czym:

4

zamówienia zatrudniona była co najmniej 1 osoba: bezrobotna, młodociana lub niepełnosprawna,
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osoba bezrobotna – to osoba, o której mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy;
osoba młodociana – to osoba zatrudniona w celu przygotowania zawodowego, w pełnym
wymiarze czasu pracy, w rozumieniu przepisów prawa pracy, która ukończyła 16 lat, a nie
przekroczyła 18 lat;
osoba niepełnosprawna – to osoba, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Wymagania społeczne zostaną uznane za spełnione, jeżeli przynajmniej jedna z ww. osób
będzie zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy, nieprzerwanie
przez cały okres trwania umowy. Wykonawca najpóźniej w terminie do 21 dni od daty podpisania
umowy zobowiązuje się przedłożyć zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzający
powyższe. W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania
przez wykonawcę ww. wymagań dotyczących zatrudnienia wymienionych osób przez cały okres
obowiązywania umowy.
UWAGA:
1. Warunek zatrudnienia co najmniej 1 osoby spełniającej powyższe wymagania jest
obligatoryjny. Natomiast zatrudnienie większej liczby osób na warunkach powyżej określonych
będzie dodatkowo punktowany i uwzględniany przy ocenie złożonych ofert (patrz: punkt VI
niniejszego zapytania).
2. Liczba zatrudnionych osób, spełniających ww. wymagania, winna zostać wskazana przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym. W trakcie realizacji umowy liczba tych osób nie może
być mniejsza niż zadeklarowana w ww. formularzu.
V.

Zamawiający
Tomasz Garpiel Pro-Publico, ul. Życzliwa 11, 50-030 Wrocław

VI.

Termin realizacji zamówienia
Okres realizacji zamówień od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2017 r.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych

Lp.

Warunek udziału w

Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny

5

warunków
postępowaniu

spełnienia warunku
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W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z
wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie
będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP
zgodnie z art. 3 ustawy PZP, nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu 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,
1.

Brak powiązań z
Zamawiającym

d. 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.
Istnienie w/w powiązania, o którym między kierownikiem
Zamawiającego, a Wykonawcą skutkuje wykluczeniem danego
wykonawcy z postępowania.
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu składają
oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów, zgodnie z Zał. nr 2.
Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający
informuje, iż Zamawiającym jest Tomasz Garpiel Pro-Publico
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Garpiel

Osoby zaangażowane w procedurę przeprowadzenia oraz wyboru
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ofert zgodnie z przedmiotem zamówienia to:
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- Tomasz Garpiel
Ocena warunku wg formuły: spełnia-nie spełnia.
Należy wypełnić Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego.
Uprawnienia do
wykonywania

Wykonawca posiada:
a) uprawnienia do wykonywania określonej,

określnej
działalności

oraz
b) wdrożony system HACCP, lub jest w trakcie wdrażania w/w
procedury w zakresie usług gastronomicznych i
cateringowych wg NP-EN ISO 22000.
oraz
c) pozytywną opinię sanitarną wydaną przez Powiatową
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na użytkowanie lokalu
gastronomicznego z cateringiem

2.

Analiza na podstawie przedłożonej kopii aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
oraz
dokumentu potwierdzającego wdrożenie systemu HACCP
oraz
aktualnej kopii pozytywnej opinii sanitarnej wydanej przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na użytkowanie
lokalu gastronomicznego z cateringiem
Ubezpieczenie OC

Wykonawca posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej

w wysokości co

działalności wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł.

najmniej
1.000.000,00 zł

W przypadku gdy upłynął lub upłynie termin ważności polisy
ubezpieczeniowej OC, Wykonawca zobowiązany będzie do

3.

przedłożenia Zamawiającemu aktualnego ubezpieczenia na okres

Certyfikaty

7

4.

Analiza na podstawie kopii dokumentu.
Wykonawca posiada:
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potwierdzające

a) Certyfikat: Stołówka szkolna z certyfikatem zdrowego i

wiedzę i praktyczne

racjonalnego żywienia wystawiony w ramach Projektu

umiejętności

realizowanego przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego
b) Zaświadczenie uczestniczenia w minimum 3 szkoleniach z
zakresu racjonalnego i zdrowego żywienia dzieci w wieku
przedszkolnym i żłobkowym w okresie do 2 lat wstecz od
daty złożenia oferty na Zapytanie ofertowe
Analiza na podstawie kopii dokumentów.

5.

Niezaleganie z poda

Wykonawca posiada wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

tkami i w opłacaniu

przed datą składania oferty:

składek

a) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
b) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Analiza na podstawie druków Zaświadczeń.

6.

Doświadczenie w

Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie (zrealizował usługi

żywieniu dzieci w

o wartości min. 30.000,00 zł) w żywieniu dzieci w wieku żłobkowym

wieku żłobkowym i

i przedszkolnym w okresie minimum 3 lat od daty ogłoszenia

przedszkolnym

zapytania ofertowego i potwierdza to 5 referencjami z obecnie
obsługiwanych placówek.
Analiza na podstawie Wykazu zrealizowanych usług (Zał. nr 3) oraz
kopii otrzymanych referencji.

Klauzula społeczna

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się wyłącznie pracodawcy, którzy zadeklarują zatrudnienie na
okres realizacji zamówienia .co najmniej 1 osoby z poniższej grupy:
1. osoba bezrobotna;

7.

2. osoba młodociana;

Analiza na podstawie Oświadczenia Wykonawcy (Zał. nr 4), że w
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przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany
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jest do zatrudnienia osoby (osób) wskazanych powyżej i ich
uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia

Kryteria oceny ofert
Kryterium: Cena
Liczba punktów, którą można Opis
zdobyć za kryterium cena

sposoby

przyznawania

punktacji

za

spełnienie

kryterium cena
Pc=(Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium
cena

80 pkt (max 80%)

Cmin- najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych
ofert
Cc – cena brutto oferty badanej
Pmax- maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za
kryterium cena
Kryterium: Klauzula społeczna

Liczba punktów, którą można Opis

sposobu

przyznawania

punktacji

za

spełnienie

zdobyć za spełnienie kryterium kryterium klauzula społeczna/weryfikacyjna na podstawie
klauzula społeczna

oświadczenia załącznik nr 4 do zapytania ofertowego/
Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w
rozumieniu przepisu art. 22§ Kodeksu pracy/Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502, z późn.zm./) przez Wykonawcę przy realizacji
zamówienia (tj. w zakresie przygotowania i dostarczania
posiłków dla dzieci do lat 3) zgodnie z Przedmiotem

20 pkt (max 20%)

zamówienia cz. IV Klauzule społeczne.
Ps = liczba zatrudnionych osób w ramach klauzuli społecznej
/ maksymalna zadeklarowana liczba zatrudnionych ofert
pośród ważnych ofert x 20 pkt
10 pkt.

3 osoby

15 pkt.

4 osoby i więcej

20 pkt.
9

2 osoby

1.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
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a. cena ofertowa brutto – maksymalna liczba punktów do uzyskania: 80
b. spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej – maksymalna liczba punktów do
uzyskania: 20
2.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że oferty
uzyskały tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny nie
wyższe niż zaoferowane w złożonych ofertach.

3.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
wynikającą z przyjętego w/w kryterium o których mowa w rozdz. VIII.

4.

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

5.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie na
stronie internetowej Zamawiającego na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov. Oferenci, których oferta zostanie
wybrana zostaną poinformowani drogą elektroniczną (e-mail).

IX.

Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania oferty).
Termin i zasady składania ofert
1. Oferta wraz z załącznikami w formie skanu powinna być dostarczona drogą mailową na
adres kontakt@krasnalewroclawskie.pl do dnia 14.06.2017 roku z dopiskiem „ZAPYTANIE
OFERTOWE nr 8.4.2/2017/01”
2. Termin rozstrzygnięcia 16.06.2016 r.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta musi być przygotowana na formularzu wg wzoru „Formularz oferty” załączonego do
niniejszego zapytania.
5. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i zgodnie z wymogami Zamawiającego
zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez
osobę/osoby podpisujące ofertę.
adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez osobę
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7. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać
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upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Zgodnie z formularzem ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
8. Zamawiający poprawia w tekście oferty:
a. oczywiste omyłki pisarskie,
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
O poprawieniu omyłek wymienionych w punkcie 8 Zamawiający niezwłocznie powiadomi
Wykonawcę.
9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
10. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w cz. VII. Kopie dokumentów oferent
poświadcza za zgodność z oryginałem.
11. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy z analizy załączonych do oferty
oświadczeń i/lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunku
udziału w postępowaniu – wiedzy i doświadczenia wynikają wątpliwości, że przedstawione
w nich zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający
może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub
miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio Zamawiającemu.
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany lub unieważnienia niniejszego ogłoszenia,
b. zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
c. unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także
do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
d. wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty.
2. Nie przewiduje się płatności zaliczkowych.
3. W przypadku wyboru oferty oraz podpisania umowy, płatności przekazywane będą na
wskazany numer konta w terminie 30 dni, po przedłożeniu faktury lub rachunku (nie
dostępność środków na wyodrębnionym dla tego celu rachunku bankowym.
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częściej niż raz na miesiąc), z zastrzeżeniem, że warunkiem zachowania terminu jest
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4. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający

wybiera

ofertę

najkorzystniejszą

spośród

pozostałych

ofert,

bez

przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym,
przedstawienia informacji nieprawdziwych lub nie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania i nie
będzie dalej uwzględniana przy ocenie.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków
postępowania. Oferent ma obowiązek taką kontrolę umożliwić i współpracować przy
kontroli.

W

przypadku

wykazania

niezgodności

wyników

kontroli

ze

złożonym

oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania na każdym jego etapie.
XII.

Kontakt
Dodatkowe informacje nt. postępowania udzielane są w formie telefonicznej (607 347 076) lub
mailowej (kontakt@krasnalewroclawskie.pl)
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego
3. Wykaz wykonanych usług.
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4. Oświadczenie Wykonawcy
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Załącznik nr 1
……………………….
(pieczęć)

FORMULARZ OFERTY
w ramach Zapytania ofertowego nr 8.4.2/2017/01 z dnia 2.06.2017 r. na Świadczenie usług
przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci w wieku od 1-3 lat Klubu Dziecięcego Krasnale
Wrocławskie w systemie cateringu
Dane Oferenta:
Nazwa

………………………….………………………………………………

Adres

………………………….………………………………………………

NIP

……………………

Telefon ……………………

e-mail ……………………

Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko

…………………………….

Telefon

…………………………….

E-mail

…………………………….

WYCENA
L.p.

Nazwa obszaru tematycznego

1

Catering dla dzieci w wieku od 1-3

Koszt jednostkowy (brutto)
za 1 dzienną porcję dla 1 dziecka

Oświadczamy, że:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

zamówienia.
4. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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5. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania.
6. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
7. Gwarantujemy, że wskazana w formularzu ofertowym stawka będzie obowiązywała przez
cały okres trwania umowy,
8. Zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem
zamówienia zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do
zrealizowania zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną
dodatkowych roszczeń finansowych.
9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której
upływa termin składania ofert.
10. Wskazana stawka będzie obowiązywała przez cały okres obowiązywania umowy.

…………………………………………………
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Załącznik nr 2
……………………….
(pieczęć)

OŚWIADCZENIE
o braku powiązania osobowego i kapitałowego

Niniejszym oświadczam, że ..………………….…………………………………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy)
nie jest powiązana z Zamawiającym tj. firmą Tomasz Garpiel Pro-Publico osobowo lub
kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy 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

oraz

Partnerem

Zamawiającego a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu 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.

…………………………………………………
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Załącznik nr 3
……………………….
(pieczęć)

WYKAZ YKONANYCH USŁUG
Wykaz wykonanych co najmniej 5 (pięciu) usług cateringowych dla dzieci w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie) o wartości każdej z nich nie mniejszej niż: 30.000 zł (brutto).
L.p.

Przedmiot usługi

Data
wykonania
(miesiąc i rok
rozpoczęcia)

Dane
kontaktowe
odbiorcy

Wartość
usługi

Komentarze

1.

2.

3.

4.

5.

(data i podpis osób uprawnionych
do reprezentowania Oferenta)
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Załączniki: Referencje potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w wykazie.
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Załącznik nr 4
……………………….
(pieczęć)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego świadczenia
usług cateringowych - przygotowanie i dostawa wyżywienia oświadczam/y, że:
zatrudnię/my na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu
pracy/Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm./ przy realizacji zamówienia (tj. w zakresie
przygotowywania i dostarczania posiłków dla dzieci do lat 3 zgodnie z cz. I Przedmiot
zamówienia Zapytania Ofertowego nr 8.4.2/2017/01 z dnia 3.06.2017 r.) …………..… (liczbowo)
………………….…………………(słownie) osobę/osoby/osób należącą do jednaj z poniższych
grup:
a) osoby bezrobotne lub młodociane w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w
przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a w szczególności w ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U.z 2016
poz.645 ze zm.) lub analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym
wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę wydanych w związku z Dyrektywą
Rady NR 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (Dz.U. L 225 z 12.8.1998, lub
b) osoby niepełnosprawne, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w szczególności w ustawie z
27.08.1997 r, o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U.z
2011 Nr 127 poz.721 ze zm).

…………………………………………………

Strona

17

(data i podpis osób uprawnionych
do reprezentowania Oferenta)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

