Przemyśl, dnia 28.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 9.8.2.RPOWP.2017

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadg efektywnego

zarządzania finansami, według procedur określonych dla zasady konkurencyjności określonej
w Wytycznych w zakresie kwaiifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
W związku z realizacją projektu pn. „Aktywny Przemyśl 2014-2020" współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna.
Działania 8.2 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: świadczenia usługi cateringowej dla
18 uczestników/czek projektu podczas treningów motywacyjnych z elementami społecznointerpersonalnymi

I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Beneficjent projektu: Miasto Przemyśl/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul.
Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl, tel.: (16) 675 05 60, faks: (16) 675 05 59, e-mail: fc>iuro:
projektu(5)mops.przemysl.pl. adres strony internetowej: www.mops.przemvsl.pl

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
5532100-6 - usługi przygotowywania posiłków,
55521200-0 usługi dowożenia posiłków,
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Świadczenie

usługi

cateringowej

na

treningi

motywacyjne

z

elementami

społeczno-

interpersonalnymi dla 2 grup liczących łącznie 18 uczestników/czek projektu pn. „Aktywny Przemyśl
2014-2020" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 5połecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest
w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Aktywna Integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy
Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Przez usługę cateringową treningów Zamawiający
rozumie przygotowanie cateringu wraz z jego dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
W ramach świadczonych usług Wykonawca będzie dostarczał catering sukcesywnie, zgodnie ze
zgłaszanym każdorazowo zapotrzebowaniem przez Zamawiającego na wskazane treningi.
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Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)Zróżnicowany każdego dnia ciepły złożony z:
Zestaw obiadowy składający się z:
•zupy
•II danie złożone z:

-mięsa (co najmniej 150 g na osobę),
-dodatków: ziemniaki gotowane/pieczone, ryż, makaron, kasza (co najmniej 150 g na osobę)
-surówka lub bukietu warzyw gotowanych (co najmniej 150 g na osobę),
Zestaw powinien być ciepły, dostarczony w jednorazowych pojemnikach styropianowych + sztućce,
i serwetki)
Zestaw obiady powinien mieć nie mniej niż 500 Kcal.
PRZYKŁADOWE MENU:
-Zupa pomidorowa,

-II danie: Pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowym 150 g, ziemniaki z wody 150 g, sałatka z
buraczków 150g.

b)Zestaw kawowy składający się z:
-ciastek,
-kawy, herbaty bez ograniczeń

-wody mineralnej, napoje, soki, (gaz./n.gaz) co najmniej 500 ml/osoba
-cukru, śmietanki do kawy
2.Wymagania dotyczące zamówienia:

a)Nie przewiduje się możliwości wypłacenia Wykonawcy zaliczki.
b)Podane powyżej przykładowe meny stanowi tylko podstawę do wyceny złożonej oferty.
c)W razie zgłoszenia przez Zamawiającego zmian do zaproponowanego menu, Wykonawca

ma obowiązek ich uwzględnienia zgodnie z sugestią Zamawiającego.
d)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość przekazanego przedmiotu umowy.
e)Wykonawca nie może powierzyć świadczenia usługi cateringowej stanowiącej przedmiot
niniejszego zapytania do wykonania osobom trzecim.
3.Zestawienie planowanych usług cateringowych:

a)Liczba uczestników -18
b)Szacunkowa liczba osobodni - 72

c)Szczegóły dotyczące dokładnej liczby osób na treningach będą przekazywane
z odpowiednim wyprzedzeniem.

d)Usługa cateringowa będzie polegała na

przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu

całodniowego wyżywienia obejmującego ciepły, dwudaniowy posiłek i serwis kawowy.
e)Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2018 r.

f)Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.

4.Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

a)przygotowania, dowożenia przygotowanych posiłków w terminie i w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego w zamówieniu;
b)estetycznego podawania posiłki;
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c)świadczenia usługi wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości
produktów spożywczych;
d)przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz.594 z późn.);
e)przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP i p.poż. oraz wewnętrznych

przepisów obowiązujących na terenie świadczenia usługi.

III.

WARUNKI UDZIAŁU

1)Z możliwości

realizacji

zamówienia wyłącza się podmioty,

które powiązane są

z 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 osobowo lub

kapitałowo, w szczególności poprzez:
-uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
-pełnienie funkcji

członka

organu

nadzorczego

lub zarządzającego,

prokurenta,

pełnomocnika;
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.
2)W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa
powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań
(zał. nr 2 do Zapytania ofertowego)
3)W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału
w postępowaniu. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani
są przedłożyć:
a.formularz ofertowy - wg załącznika nr 1;

b.oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych wg załącznika nr 2;
c.oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) - wg załącznika
nr 3.

4)Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie
warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na
zasadzie „spełnia/ nie spełnia"

1. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Terminy: od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2017 r. (terminy mogą ulec zmianie);
Miejsce: miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Przemyśla. Salę zapewnia
Zamawiający.

2. DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZ^ŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 1
ofertę.
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3.KRYTERIUM WYBORU OFERTY - OCENA OFERT
Kryterium oceny ofert:
a)Kryterium I oceny ofert - cena ofert^ brutto - 80%
cena ofertowa minimalna brutto ogółem
CENA=cena oferenta brutto ogółem

„q

b)Kryterium II oceny ofert - proponowany zestaw - 20%
-zupa, drugie danie + serwis kawowy: 20 pkt.
-drugie danie + serwis kawowy: 10 pkt:
-drugie danie: 0 pkt.

OCENA OFERTY = Liczba punktów z kryterium I + kryterium II
Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o ww. kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt.

4.WYMAGANIA DOT. ZAWARTOŚCI OFERTY - DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ
W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału
w postępowaniu. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są
przedłożyć:
a)formularz ofertowy-wg załącznika nr 1

b)oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika
nr 2
c)oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie
o niepod leganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia)-wg załącznika nr 3
Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepod pisana,
niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) będzie odrzucona.

5.MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie do dnia 05.01.2018 r. do godziny 8:30
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl pod
rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

Zaklejoną kopertę należy zaadresować:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
ul. Leszczyńskiego 3

37-700 Przemyśl
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ZAPYTANIE OFERTOWE NA
usługi cateringowej na Treningi motywacyjne z elementami społeczno - interpersonalnymi

dla uczestników/czek projektu „Aktywny Przemyśl 2014^2020"

6.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. INFORMACJE DODATKOWE
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej www.mops.Drzemvsl.pl.
projekty(Smops.przemvsl.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą poczty
elektronicznej.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela Bogusław
Trojnar - koordynator projektu, tel. 16 675 05 60 wew. 12

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta projektu:
Tomasz Baran - Dyrektor MOPS w Przemyślu

Załączniki:
1.Formularz ofertowy - wg zał. Nr 1
2.Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych-wg zał. Nr 2
3.Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych - wg zał. Nr 3
4.Projekt umowy - wg zał. Nr 4
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