PARTNERZY:
GMINA ŻARY
Ludzie Lasy Przestrzeń

GRAŻYNA- HUSAR ZAKOWICZ
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY

Zapytanie ofertowe otrzymałem dnia:
_______________ 2018 r.

________________________
Pieczęć i podpis
Zamawiający:

Zielona Góra, 20.08.2018r.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
ul. Zacisze 17
65-775 Zielona Góra
NIP: 9291705358
tel. 684527271
e-mail: zlop.biuro@gmail.com

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Razem przeciw wykluczeniu”, nr umowy RPLB.07.03.00-08-0010/17-00,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie
2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji zrealizowane przez
inne podmioty, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym
w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

Przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia gotowych posiłków (catering) wraz z napojami dla
uczestników projektu pn. „Razem przeciw wykluczeniu” z terenu powiatu sulęcińskiego, woj. lubuskie.
Usługa cateringowa będzie obejmować:
a) przygotowanie i dostawę gotowych posiłków dla 48 osób przez 100 dni – w formie jednodaniowego obiadu (zupa
z wkładką lub danie mięsne z ziemniakami, kaszą lub ryżem – na życzenie uczestnika danie bezmięsne oraz surówka,
jarzyny gotowane) wraz z napojem.
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Opis przedmiotu zamówienia/oczekiwania od wykonawcy:
1. Wykonawca będzie dostarczał posiłki w specjalistycznych termosach i pojemnikach, własnym transportem, gwarantując
utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
2. Posiłki powinny być dostarczane bezpośrednio pod wskazane przez zleceniodawcę adresy na terenie powiatu
sulęcińskiego, woj. lubuskiego, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i innych
dni wcześniej wskazanych.
Dokładna data uruchomienia dostawy posiłków zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego na dwa dni przed
pierwszą dostawą posiłków.
3. Obiady powinny być dostarczane do wskazanych miejsc w godz. od 12:00 do 12:30. W sytuacjach szczególnych istnieje
możliwość zmiany godzin dostarczania posiłków przez Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu.
4. Trzy razy w tygodniu ma być przygotowany obiad mięsny (z pełnowartościowym białkiem zwierzęcym), raz
w tygodniu danie jarskie bezmięsne (zawierające produkt białkowy, np.: ryba, jaja kurze, ser), raz w tygodniu zupa
z wkładką (zawierająca np.: jajko, kiełbasę, mięso). Do każdego obiadu ma być podany napój niegazowany w ilości
minimum 200 ml. Wszystkie obiady powinny być o odpowiedniej kaloryczności.
5. Wykonawca zobowiązuje się do nie stosowania gotowych potraw konserwowych oraz dostępnych na rynku ulepszaczy
smaków, jak również gotowych dań w torebkach.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb odbiorców,
zgodnie z informacją otrzymaną od zamawiającego (np.: posiłki z zaleceniami diety bezglutenowej, uwzględnienie
indywidualnych potrzeb alergików).
7. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania Zaleceń i Norm obowiązujących i zalecanych
przez Instytut Żywności i Żywienia, a także zasad zdrowego żywienia oraz zasad żywienia zbiorowego, jak również jakości
i zgodności z warunkami umowy.
8. Obiady muszą być przygotowywane przez osoby posiadające zaświadczenie lekarskie z badań przeprowadzonych do
celów sanitarno – epidemiologicznych w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno – sanitarne dla zakładów
produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.
9. Wydawanie obiadów leży po stronie Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, wywożenia i utylizacji odpadów związanych z usługą żywienia i ponosi tym
samym odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami oraz ponosi koszty z tym związane zgodnie z Ustawą z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).
11. Rozliczenie następować będzie za faktycznie dostarczone obiady według ceny, podanej w ofercie cenowej.
W przypadku wykonywania zmniejszonego zakresu usługi, niż wskazany w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy nie
przysługuje roszczenie o zlecenie niewykonanej części usługi.
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12. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT z terminem płatności 14 dni. Faktura VAT jest wystawiana na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego zestawienia liczby obiadów przygotowanych i dostarczonych przez
Wykonawcę w danym okresie.

Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
- przewidywany termin realizacji – od 10 wrzesień 2018r. do 10 luty 2019r.
- o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić
poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania
upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne;
- o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
- uwzględniając aspekt społeczny premiowani będą Wykonawcy, zaliczani do grupy „Podmiotów ekonomii społecznej”przedsiębiorstwa społeczne.
Kryteria oceny:
jako kryterium wyboru oferenta przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych
w oparciu o kryteria:

Kryterium
A. Cena przedmiotu zamówienia [KC]
B. Klauzule społeczne [KS]
Suma

Waga
80%
20%
100%

Maksymalna ilość punktów za kryterium
80 punktów
20 punktów
100 punktów

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
A. Punkty za kryterium „Cena przedmiotu zamówienia” zostaną obliczone według wzoru:
Łączna wartość oferty najtańszej
------------------------------------------Łączna wartość oferty badanej

x 80 pkt = liczba punktów w danym kryterium

B. Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” zostaną przyznane w następujący sposób:
- oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 20 pkt.,
- oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt.
Liczby punktów otrzymane za kryterium cen oraz klauzule społeczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę
oferty.
Zamawiający zastrzega sobie, że terminy realizacji zamówienia, określone w Wymaganiach związanych z wykonaniem
zamówienia, mogą ulec zmianie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o zmianach terminów do 3 dni przed
planowanym terminem realizacji, Wykonawca akceptuje ten fakt i zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia
w nowo określonym terminie.
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Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2018r., godziny 12:00.
Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć osobiście, w formie pisemnej na Formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta
dot. projektu pn. Razem przeciw wykluczeniu - posiłki” w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych,
ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra, pok. 2.
Osoba upoważniona do kontaktów:
Bartosz Buda
tel.: 570 217 017

W załączeniu:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
4. Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych.
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Zamawiający:
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
ul. Zacisze 17 , 65-775 Zielona Góra
NIP: 9291705358
tel. 684527271
Wykonawca:
Nazwa:

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..……………………………

Adres:

……………………………………………………………………………………………………………..……………….……………………………………………

e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………..……………….………………………………………

Telefon:

……………………………………………………………………………………………………………..…………………….………………………………………

NIP:

…………………………………………………………

REGON: ………………………………………..…………………….………………………….…

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………………..……………………………………………….……..……………………..
(imię, nazwisko, numer telefonu)
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym składam
niniejszą ofertę. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:
Poz.

Składnik przedmiotu
zamówienia

A
B

posiłek
napój (min 200 ml)

Liczba

Stawka
VAT

4800 (48 osób x 100 dni)
4800 (48 osób x 100 dni)

Cena jednostkowa
brutto w zł

Wartość brutto w zł
(z podatkiem VAT)

8%
23%

Łączna wartość (poz. A+B) netto w zł

Łączna wartość oferty z podatkiem VAT: ……………......…................……………. zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
Do formularza dołączam:
- załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
- załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
- załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych.

…………………………………………..

………………………………………………….

(miejscowość, data)

(podpis Wykonawcy, pieczęć)
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku innych
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Dane wykonawcy:
Nazwa:

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Oświadczam, że:
- posiadam zdolność finansową do realizacji przedmiotu zamówienia,
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobowym
zdolnym do wykonania zamówienia,
- jestem/ nie jestem* zarejestrowanym podatnikiem jako podatnik VAT- czynnym.
Ponadto oświadczam, że:
- w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości,
- Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne,
- Wykonawca nie został skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia.

…………………………………………..

………………………………………………….

(miejscowość, data)

(podpis Wykonawcy, pieczęć)

*niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Dane wykonawcy:
Nazwa:

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………

W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe oświadczam, że nie jestem powiązana/y osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz
nie jestem związana/y z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………..

………………………………………………….

(miejscowość, data)

(podpis Wykonawcy, pieczęć)
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Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych

Dane wykonawcy:
Nazwa:

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia oświadczam, iż Wykonawca jest przedsiębiorstwem społecznym
i spełnia niżej wymienione kryteria:
1) jest zarejestrowany w KRS

oraz

2) prowadzi działalność gospodarczą, której celem jest:
a. zatrudnienie min. 50% bezrobotnych , w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dn. 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób o których mowa w art. 1
ust. 2 ustawy o z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub
b. zatrudnienie min. 30% niepełnosprawnych ze stopniem umiarkowanym lub znacznym lub
3) realizuje usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym, usługi opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 r., poz. 1457, z późn.
zm.) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub innych formach wychowania
przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej
realizacji celów prozatrudnieniowych: zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa powyżej
oraz
4) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców,
akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako
kapitał niepodzielny oraz w określonej części na integrację zawodową i społeczną (w przypadku
przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną
na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo oraz
5) jest zarządzane na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiada ciało
konsultacyjno – doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry
zarządzającej są ograniczone limitami oraz
6) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co
najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w 2).a lub 2).b

…………………………………………..

………………………………………………….

(miejscowość, data)

(podpis Wykonawcy, pieczęć)
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