Szczecin, dnia 27 maja 2019 roku
Zapytanie ofertowe nr 4/2019/RPZP.08.07.00
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia
zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie RPZP.08.07.00 w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego - zapraszamy do złożenia oferty na „Przygotowanie i dostarczenie posiłków
regeneracyjnych dla Uczniów/Uczestników Projektu – realizujących praktykę/staż zawodowy
u pracodawców - zaplanowany w ramach realizacji ww. Projektu”.
I. Zamawiający
Gmina Miasto Szczecin – Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
ul. Batalionów Chłopskich 115
70-760 Szczecin
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa Przygotowania i dostarczenia posiłków
regeneracyjnych w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców –
wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji
Ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Działanie RPZP.08.07.00
w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Przez
posiłek regeneracyjny Zamawiający rozumie przygotowanie i dostarczenie w wyznaczonym terminie i pod wskazany adres - jednorazowo na jedną osobę:
a) kanapki w formie bułki bagietki z warzywami oraz serem, wędliną, pasztetem
lub jajkiem do wyboru;
b) słodkiej przekąski w formie drożdżówki lub pączka;
c) wody mineralnej niegazowanej w butelce o pojemności 1,5 litra oraz soku
owocowego w butelce o pojemności 0,3 litra o różnych smakach:
pomarańczowym, jabłkowym, porzeczkowym do wyboru.
2. Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie posiłków regeneracyjnych
w opakowaniach jednorazowych wraz z serwetkami dla grupy 18 Uczestników
praktyk/staży zawodowych u pracodawców przez okres około 20 dni. Łącznie do
przygotowania będzie około 360 posiłków regeneracyjnych.
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III. Termin realizacji zamówienia
Przewidywany termin realizacji usługi: od I dekady lipca do II dekady sierpnia 2019
roku, od poniedziałku do piątku, minimum 5 razy w tygodniu po 18 posiłków dziennie,
jednak nie więcej niż przez 20 dni roboczych. Orientacyjna godzina dowozu posiłków
regeneracyjnych:
1. do Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115,
70-760 Szczecin - 12 posiłków dziennie na godzinę – 0730;
2. do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna
Oceny Odmian w Szczecinie, ul. Goleniowska 56A, 70-847 Szczecin – 6 posiłków
dziennie w godzinach – 0800-1030.
Z uwagi na specyfikę realizacji Projektu (niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz
inne czynniki niezależne od Zamawiającego) Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmian terminów realizacji usługi po wcześniejszym uzgodnieniu z Oferentem. Oferent
będzie informowany na bieżąco o dacie i godzinie wykonania usługi z 24-godzinnym
wyprzedzeniem. Szczegółowy harmonogram dostaw posiłków regeneracyjnych
zostanie dostarczony przez Zamawiającego do siedziby Oferenta po podpisaniu
Umowy.
IV. Warunki realizacji zamówienia
1. Oferent oświadcza, że posiada ważne zezwolenie potwierdzające możliwości
wykonywania działalności (związanej z realizacją przedmiotu zamówienia) oraz
niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Oferent posiada niezbędną wiedzę i minimum 3-letnie doświadczenie, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – zrealizował minimum 3 usługi podobne do
objętych przedmiotem zamówienia;
3. Oferent posiada niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia;
4. Oferent zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji liczby dostarczanych
posiłków regeneracyjnych, potwierdzonej przez Zamawiającego, która będzie
podstawą do wystawienia rachunku/faktury;
5. niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków będzie
skutkować wykluczeniem Oferenta z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego
uważa się za odrzuconą.
V. Warunki płatności
1. Zapłata za wykonanie usługi będzie zrealizowana na podstawie rachunku lub
faktury prawidłowo wystawionych po realizacji usługi zgodnej z przedmiotem
zamówienia;
2. uregulowanie powyższej należności nastąpi przelewem na konto Oferenta
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku;
3. opóźnienie w płatnościach, wynikające ze zwłoki w otrzymywaniu przez
Zamawiającego środków finansowych na realizację Projektu od Instytucji
Pośredniczącej, nie będzie przedmiotem roszczeń ze strony Oferenta.
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VI. Specyfikacja dokumentacji, którą Oferent musi dołączyć do oferty
1. kserokopie poświadczające ważność polisy OC
działalności przez cały okres realizacji zamówienia;

w

zakresie

prowadzonej

2. kserokopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej;
3. kserokopie niezbędnych uprawnień do wykonywania działalności lub czynności
będących przedmiotem zamówienia;
4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie usług
będących przedmiotem zamówienia;
5. oświadczenie Oferenta, że będzie świadczył usługi żywienia zgodnie z ustawą
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2018
poz. 1541);
6. wypełniony druk, stanowiący załącznik nr 1 – „Formularz ofertowy”;
7. wypełniony druk, stanowiący załącznik nr 2 – „Oświadczenie Oferenta o braku
powiązań osobowych i kapitałowych”;
8. wypełniony druk, stanowiący załącznik nr 3 – „Oświadczenie o wypełnieniu
obowiązków informacyjnych”.
VII. Odrzucenie ofert
Zostaną odrzucone oferty tych Oferentów, którzy:
1. nie spełniają warunków udziału w zapytaniu ofertowym;
2. nie załączyli wymaganych dokumentów;
3. załączyli dokumenty przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi
w zapytaniu ofertowym.
VIII. Kryterium oceny ofert
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym
kryterium:
Cena – całkowity koszt za wykonanie przedmiotu zamówienia
Najniższa cenowo oferta otrzyma
proporcjonalnie na podstawie wzoru:

100

punktów,

natomiast

pozostałe

oferty

(cena najniższej oferty / cena badanej oferty) x 100.
Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po
złożeniu oferty.
IX. Termin i miejsce składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać do dnia 14 czerwca 2019 roku do godziny
1200 w sekretariacie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów
Chłopskich 115, 70–760 Szczecin;
2. oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis:
„Oferta na przygotowanie i dostarczenie posiłków regeneracyjnych dla Uczestników
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Projektu – realizujących praktykę/staż zawodowy u pracodawców - w związku
z realizacją Projektu Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia
zawodowego szczecińskich szkół”;
3. każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
4. oferta winna być przygotowana i złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym;
5. oferta winna być sporządzona w języku polskim;
6. ofertę należy złożyć w PLN;
7. wszystkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Oferent;
8. konsekwencje niewłaściwego oznakowania i złożenia oferty w niewłaściwym
miejscu lub terminie obciążają składającego ofertę;
9. wszystkie oferty otrzymane przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie po
wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone;
10. osoba uprawniona do kontaktów - Andrzej Fidos, tel. 91 4613 922 lub e-mail:
a.fidos@ceogr.edu.pl
X. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte 14 czerwca 2019 roku o godzinie 1230.
O wynikach postępowania wszyscy Oferenci zostaną poinformowani telefonicznie lub
mailowo najpóźniej do dnia 14 czerwca 2019 roku do godziny 1500. W tym samym
terminie, do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, zostanie
skierowane zlecenie realizacji zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi
w treści niniejszego postępowania.
XI. Informacje dodatkowe
1. Termin związania ofertą wynosi 7 dni kalendarzowych od daty składania ofert;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
w całości lub części, bez podania przyczyn;
3. w przypadku, gdy oferta cenowa złożona przez Oferenta będzie przekraczać kwotę,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji
dojdzie do zmiany treści oferty, Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną
w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia zakończenia negocjacji.

……………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

..……………………………………………
miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

Gmina Miasto Szczecin –
Centrum Edukacji Ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
70–760 Szczecin

Ja (My), niżej podpisany (-ni)
....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
....................................................................................................................................................
(pełna nazwa Oferenta)

....................................................................................................................................................
(adres siedziby Oferenta)

REGON .................................................................. Nr NIP .......................................................
Nr konta bankowego: .................................................................................................................
nr telefonu .............................................................. nr faxu .......................................................
e-mail .........................................................................................................................................

w odpowiedzi na zapytanie o cenę składam (-my) niniejszą ofertę:
oferuję(-emy) cenę – całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości:
……...................…… (słownie: ……………………………………..………………….) PLN brutto,
w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości ……………………………………………………
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Ponadto oświadczam (-my), iż:
1. zobowiązuję (-jemy) się do Przygotowania i dostarczenia posiłków regeneracyjnych od momentu podpisania Umowy o realizacji przedmiotu Zamówienia - zgodnie
z wymaganiami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym;
2. zapoznałem (-liśmy) się z przedmiotem i warunkami zamówienia oraz akceptuję
(-jemy) je;
3. spełniam (-my) wszystkie wymagania dotyczące Oferenta, określone w zapytaniu
ofertowym;
4. akceptuję (-jemy) termin i warunki realizacji usługi.

…………………….……………………….
(podpis Oferenta)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Oświadczenie
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Ja (My), niżej podpisany (-ni) ..........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
....................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)

oświadczam (-my), że Wykonawca, którego reprezentuję (-jemy), nie jest powiązany
kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, w szczególności poprzez:
1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

..................................., dn. ...........................

..........................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

* jeżeli z przepisów prawa wynika niższy próg, należy podstawić właściwą wartość
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

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

OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
Ja (My), niżej podpisany (-ni) ..........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
....................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)

oświadczam (-my), że wypełniłem (-liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 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), tzw.
„RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem (-liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.

..................................., dn. ................................

............................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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