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ZAPYTANIE OFERTOWE
Postanowienia ogólne
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady rozeznania rynku,
w związku z realizacją projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S.
Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego” RPLD.09.01.03-10-A002/19 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Tryb postępowania
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne),
zgodnie z zasadą rozeznania rynku obowiązującą w przypadku zamówień o wartości nie
przekraczającej 50 000 zł netto, w trybie pkt 6.5.1 Wytycznych.
2. Zapytanie ofertowe zostało przekazane potencjalnym wykonawcom drogą mailową i zamieszczone
na stronie internetowej.

Tytuł postępowania
Świadczenie usługi cateringowej składającej się z dostarczenia produktów na przerwę kawową w ramach
realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi
z obszaru rewitalizowanego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dane Zamawiającego:
Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”
93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a
fundacja@csr.org.pl
www.FundacjaNadzieja.org

Opis przedmiotu zamówienia
KOD CPV:
Główny przedmiot zamówienia:
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej składającej się z dostarczenia produktów
na przerwę kawową.
Przerwa kawowa powinna obejmować:
 kawę (mielona i rozpuszczalna),
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herbatę (czarna i owocowa),
śmietankę/mleko do kawy,
cukier w saszetkach (min. 5 g) – bez ograniczeń na uczestnika,
wodę mineralną niegazowaną i gazowaną do wyboru w butelkach do 1,5 l. (min. 500 ml/os.),
sok owocowy 100% (min. 200 ml./os.)
ciastka kruche, bankietowe min. 2 rodzaje (łącznie min. 150 g/os.),
słone przekąski w ilościach łącznie min. 50 g/os.,
chrupki kukurydziane (min. 30 g/osoba)

Szczegóły dotyczące zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2022 r.
2. Zamawiający przewiduje, że dzienne zamówienie produktów potrzebnych do przygotowania przerw
kawowych powinno wynosić do 12 osób. Zamówienie będzie składane 1-2 razy w miesiącu.
3. W trakcie trwania całego projektu Zamawiający przewiduje możliwość przygotowania łącznie do 1512 szt.
przerw kawowych. Zamawiający zastrzega, że rozliczeniu podlegać będą jedynie posiłki zamówione przez
Zamawiającego.
4. W związku z COVID-19 i wprowadzaniem nowych wytycznych, zasady realizacji dostawy mogą być
zmienione w oparciu o zasady dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.
5. Rozliczenie będzie odbywało się zgodnie z ustalonymi cenami jednostkowymi na podstawie zamówień.
6. Rozliczenie będzie się odbywało w cyklach miesięcznych z dołu.
7. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na
surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie
przechowywania i transportu produktów.
8. W przypadku dostarczenia produktów uszkodzonych (np. rozerwane opakowanie ciastek, uszkodzone
pudełko/butelka soku), Wykonawca zobowiązany jest do wymiany produktów.
9. Zaproponowana cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.
Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do:
 świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem: świeżych produktów żywnościowych,
 dostarczania produktów wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z
ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie
aromatyzowanych.
 W przypadku produktów przetworzonych, takich jak kawa, herbata, ciasteczka kruche, soki, woda,
cukier, mleko, itp. Wykonawca zobowiązuje się że będą one posiadać datę przydatności do spożycia
wygasającą nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usług,

Termin realizacji zamówienia
Dostawę należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2022 r.
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Miejsce realizacji zamówienia
Miejscem realizacji dostawy jest siedziba Zamawiającego mieszcząca się w Łodzi przy ulicy Broniewskiego
1a, budynek Domu Samotnej Matki w Łodzi.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia
1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych zasad spełnienia warunków udziału w postępowaniu w
zakresie:
a. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c. zdolności technicznej lub zawodowej;
2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy powiązani są kapitałowo lub
osobowo z Zamawiającym. 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,
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.
3. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zobowiązany jest
złożyć wraz z ofertą oświadczenie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego.
4. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z
postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
Kryteria oceny ofert, informacje o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów
oceny ofert, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert, zasady
wyboru oferty najkorzystniejszej, zasady unieważnienia postępowania
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
Kryterium: Cena brutto – 100 %
Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu zasady, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najkorzystniejszy
bilans ceny jest ofertą najkorzystniejszą.
Dla oceny punktowej ofert w kryterium „cena” zastosowany zostanie wzór:
Wci = (Cmin / Ci) x Wmax
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gdzie:
Wci
- liczba punktów oferty badanej
Cmin
- cena minimalna
Ci
- cena badana
Wmax
- 100 (maksymalna liczba punktów)
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod względem przyjętych przez niego kryteriów oceny ofert, a
następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zasady sporządzania oferty i obliczania ceny
I. Zasady sporządzenia oferty
1. Cena oferty podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania) jest ceną brutto oferty
(z VAT),oferowaną przez Wykonawcę za wykonanie całego zakresu rzeczowego zamówienia.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków i o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający reprezentację – jeśli dotyczy.
3. Brak któregokolwiek z wymaganych powyżej dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega prawo wzywania Wykonawców do wyjaśnień i/lub uzupełnień złożonych
dokumentów.
4. Wymagany okres związania ofertą wynosi 30 dni.

1.
2.

3.

4.
5.

II. Zasady wyliczania ceny.
Cenę oferty należy wpisać na Formularzu ofertowym – liczbowo.
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu Cenowym. Brak
wypełnienia i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza Cenowego oraz dokonywanie
zmian w treści Formularza spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca nie może wprowadzić zmian
do formularza cenowego.
Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i
pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a
w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane
informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w
niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
Cena podana w formularzu ofertowym winna być wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po
przecinku
Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług.
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Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu.
Ofertę należy złożyć w Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - w nieprzekraczalnym terminie do 19.02.2020
r. roku, godz. 12.00
Ofertę z załącznikami można też przesłać mailowo na adres: fundacja@csr.org.pl
Oferty wniesione po terminie Zamawiający pozostawia w dokumentacji postępowania bez informowania o
tym fakcie Wykonawcy. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
Informacja o wyborze wykonawcy, terminie i miejscu zawarcia umowy
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i
którego treść oferty będzie odpowiadać wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i którego
oferta będzie najkorzystniejsza. Zamawiający powiadomi Wykonawców, których oferty zostaną
uznane za najkorzystniejsze o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do
wyjaśnienia złożonej oferty w szczególności w sytuacji gdy cena złożonej oferty wydaje się nosić
znamiona rażąco niskiej.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać kolejną ofertę, najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszych negocjacji dotyczących wyłącznie ceny oferty z
Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą w przypadku, gdy cena tej oferty przewyższa
kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku, gdy
cena oferty przekracza budżet Zamawiającego, postępowanie może zostać unieważnione z tego
powodu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

Zamówienia uzupełniające w rozumieniu pkt 8 lit. h) podrozdziału 6.5 Wytycznych1
Zamawiający może na podstawie umowy zlecić realizację dostaw dodatkowych, nieobjętych zamówieniem
podstawowym w okresie trwania projektu, jednak nie później niż w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
1

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. (dalej: Wytyczne).
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podstawowego, o ile staną się one niezbędne i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego;
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego;
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie.
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