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Mordarka,  dnia 18.08.2014 r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.09.01.01-12-015/14 

 

dotyczące przygotowania i dostarczania posiłków w formie cateringu dla 50 dzieci w wieku 2,5-5 lat do 

Przedszkola w Przyszowej w ramach projektu pn. „Przedszkolaki górą”. Projekt realizowany w ramach Priorytetu 

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. 

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

1. Nazwa i adres zamawiającego  
RE-BUD Firma usługowa Bogusława Darowska  

Chmielnik 23 

34-600 Limanowa 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2. Rodzaj zamówienia  

Usługi  

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie w formie cateringu dla 50 dzieci w wieku 2,5-5 lat do 

Przedszkola w Przyszowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

55.32.10.00 - Usługi przygotowywania posiłków 

55.52.00.00 - Usługi dostarczania posiłków  

 

5. Czas trwania zamówienia/ termin wykonania  

Usługa oferowana w okresie 01.09.2014 r.- 30.06.2015 r. 

 

6. Wadium  

Nie wymaga się złożenia wadium. 

 

7. Zaliczki  

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

 

8. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL 01.09.2012r. oraz  w Zasadach Finansowania  PO KL z dnia 

12.01.2012r., zobowiązują się do samodzielnego wykonania zamówienia oraz: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień w tym opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego (decyzja PSSE), 

b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

9. Informacja o załącznikach, jakie mają dostarczyć wykonawcy celem potwierdzenia warunków udziału 

w postępowaniu  

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-przygotowywania-posilkow
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-dostarczania-posilkow
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1. Załącznik nr 2 - wzór oferty (prawidłowo wypełniony); 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym(zał.3); 

3. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zał.4) 

4. W przypadku firm: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 

6 miesięcy); 

5. Kserokopia decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzona za zgodność z 

oryginałem. 

 

Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne. Ich brak skutkuje odrzuceniem ofert na etapie oceny 

formalnej. 

 

10. Zakres wykluczenia wykonawców w przedmiotowym zapytaniu ofertowym: 
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik części 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 małżeńskich, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli.  

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny 

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

PROCEDURA 

11. Tryb udzielenia zamówienia  

RE-BUD Firma usługowa Bogusława Darowska jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W 

związku z tym, że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

zgodnie z umową o dofinansowania niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności 

określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki” obowiązujących od dnia 01.09.2012 r. 

 

12. Kryteria oceny ofert  

Cena oraz doświadczenie oferenta z poniżej prezentowanym uwzględnieniem wagowym. 

 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena 70 % 

2. Posiadanie minimum 10-cio miesięcznego doświadczenia w 

realizacji usługi przygotowania i dostarczania posiłków 

(całodzienne wyżywienie) dla dzieci w wieku 2,5 - 5 lat w 

placówkach/ punktach przedszkolnych * 

30 % 

* Uwaga: w przypadku posiadania ww. doświadczenia należy złożyć pisemne oświadczenie uwzględniające 

nazwę i adres Zamawiającego (wraz z podaniem nr telefonu i osoby ze strony Zamawiającego mogącej 

potwierdzić wykonanie usługi), opis i miejsce realizacji usługi, okres realizacji usługi oraz złożyć pisemne 

potwierdzenie realizacji usługi np. umowę na realizacje usługi. 

 

Metodologia wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który spełni kryteria formalne określone w zapytaniu ofertowym oraz 

uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 

Sposób wyliczenia punktów: 

Punkty przyznane za podane kryteria liczone będą wg następujących wzorów: 

 

Cena: 

(Cmin/Cof)*100*70% 

gdzie: 

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert 

Cof -  cena oferenta 

Inne kryteria (doświadczenie): 

- Posiadanie minimum 10-cio miesięcznego doświadczenia w realizacji usługi przygotowania i dostarczania 

posiłków (całodzienne wyżywienie) dla dzieci w wieku 2,5 - 5 lat w placówkach/ punktach przedszkolnych 

 

Spełnia 30 pkt./nie spełnia 0 pkt. 

(Mof/M max)*100*30 % 

 

gdzie: 

Mof - liczba punktów osiągnięta przez oferenta 

Mmax -  maksymalna liczba punktów kryterium 

 

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

13. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe  

a. strona internetowa przedszkola w Przyszowej 

b. wysłane do minimum trzech potencjalnych Wykonawców. 

 

14. Termin oraz miejsce składania ofert  

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 28.08.2014 r. do godz. 15.00 

Ofertę można składać osobiście w biurze  RE-BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska lub przesyłać pocztą 

tradycyjną bądź elektroniczną na adres boguslawadar@interia.pl. 

Ofertę należy złożyć  w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe  nr 2/POKL.09.01.01-12-015/14 

15. Osoby do kontaktu  

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Bogusława Darowska: 

-  tel. 602280814 

-  e-mail: boguslawadar@interia.pl 

16. Sposób sporządzenia oferty 

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami, o którym mowa w pkt. 9 niniejszego zapytania 

ofertowego.  

2. Oferta zawierać będzie cenę netto, podatek VAT i cenę brutto za jednodniowe wyżywienie jednego 

dziecka zgodnie z przedmiotem zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie 

koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega 

zmianie przez okres ważności umowy. Cena oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie. 

mailto:stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl
mailto:stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl
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W przypadku gdy Wykonawca przedstawił rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana 

za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków zamówienia. 

 

17. Zawarcie umowy  

Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez RE-BUD Firma 

Usługowa Bogusława Darowska wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.  

 


