Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
środków budżetu Miasta Łodzi

Zapytanie ofertowe nr 1/04/22/9.2.2/P z dnia 22.04.2022 r.

Centrum Służby Rodzinie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi cateringowe
świadczone na potrzeby projektu Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” – zdolni i zdalni. Rozszerzenie
i kontynuacja działalności nr RPLD.09.02.02-10-A015/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. ZAMAWIAJĄCY
Centrum Służby Rodzinie
ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź
NIP: 7292376967
REGON: 472075541
tel: 42 682-20-22

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej (kod CPV: 55510000-8 Usługi bufetowe,
55521200-0 Usługi dowożenia posiłków, 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych) dla maksymalnie
30 dzieci dziennie, uczestniczących w projekcie Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” – rozszerzenie
i kontynuacja sprawdzonych działań . W skład zamówienia wchodzi:
• wyżywienie dzieci w okresie wakacyjnym
• wyżywienie dzieci w okresie roku szkolnego

1) Wyżywienie w okresie wakacyjnym – przewidywany okres realizacji usługi: 01.07.2022-31.08.2022
oraz 01.07.2023-31.08.2023.
- II śniadanie (napój 200 ml/os., wędliny 25 g/os, ser żółty lub biały 20 g/os, warzywa 40 g/os)
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- obiad (zupa 300 ml/os, danie główne mięsne lub niemięsne min. 120g/os, dodatki do dań na gorąco:
np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kluski śląskie; jedna porcja/min. 150g/os, dodatki
warzywne: np. warzywa blanszowane, surówki, sałaty jedna porcja/min.120g/os., kompot 200 ml/os)
- podwieczorek (budyń/kisiel/galaretka 150g/os, owoce 150 g/os)
- herbata/woda mineralna/mleko bez ograniczeń na dziecko

Posiłki będą wydawane w dni robocze oraz jedną sobotę (o konkretnym terminie sobotnim
Zamawiający będzie informował w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca) dla maksymalnie 30
dzieci dziennie. Każdorazowo zamawiający do godziny 11.00 określi ilość dzieci, dla jakiej danego dnia
zamawiany będzie obiad. Zgłoszenie będzie odbywać się telefonicznie na wskazany przez Wykonawcę
numer telefonu, w przypadku braku kontaktu telefonicznego powiadomienie nastąpi mailowo, na
wskazany adres e-mail. Obiad będzie dostarczany do godziny 16.00, do placówki mieszczącej się pod
adresem Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź. W/w godziny mogą ulec zmianie na wniosek
Zamawiającego. Zgłoszenie odbywa się w pierwszej kolejności telefonicznie na wskazany przez
Wykonawcę numer telefonu, w przypadku braku kontaktu telefonicznego powiadomienie następuje
mailowo na wskazany adres e-mail.
Pozostałe posiłki/produkty na posiłki wydawane danego dnia mogą być dostarczane z 1 dniowym
wyprzedzeniem.

2) Wyżywienie w okresie roku szkolnego – przewidywany okres realizacji usługi: 04.05.202230.06.2022 i 01.09.2022-30.06.2023.
- obiad (zupa 300 ml/os, danie główne mięsne lub niemięsne min. 120g/os, dodatki do dań na gorąco:
np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kluski śląskie; jedna porcja/min. 150g/os, dodatki
warzywne: np. warzywa blanszowane, surówki, sałaty jedna porcja/min.120g/os., kompot 200 ml/os)
- herbata/woda mineralna/mleko bez ograniczeń na dziecko

Posiłki będą wydawane w dni robocze oraz jedną sobotę (o konkretnym terminie sobotnim
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Zamawiający będzie informował w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca) dla maksymalnie 30
dzieci dziennie. Każdorazowo zamawiający do godziny 14.00 określi ilość dzieci, dla jakiej danego dnia
zamawiany będzie obiad. Zgłoszenie będzie odbywać się telefonicznie na wskazany przez Wykonawcę
numer telefonu, w przypadku braku kontaktu telefonicznego powiadomienie nastąpi mailowo, na
wskazany adres e-mail. Obiad będzie dostarczany do godziny 16.00, do placówki mieszczącej się pod
adresem Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź. W/w godziny mogą ulec zmianie na wniosek
Zamawiającego.
Zgłoszenie odbywa się w pierwszej kolejności telefonicznie na wskazany przez Wykonawcę numer
telefonu, w przypadku braku kontaktu telefonicznego powiadomienie następuje mailowo na
wskazany adres e-mail.

Okres realizacji usługi może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia przez organy nadrzędne
zakazu bezpośredniej pracy z dziećmi w placówce prowadzonej przez Zamawiającego z tytułu
sytuacji pandemicznej w Polsce. Za „organy nadrzędne” uważa się organy państwowe i
samorządowe, uprawnione do wydania w/w decyzji, z uwagi na rozwój sytuacji związanej z
zagrożeniem COVID-19 na terenie kraju.

Inne ogólne warunki zamówienia:
•

Oferent (Wykonawca) zobowiązuje się do:
− świadczenia

usługi

cateringowej

z

wykorzystaniem:

świeżych

produktów

żywnościowych,
− przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości; ryby podawane w
zestawach powinny być świeże i pozbawione ości - filetowane, dania i napoje gorące
powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania, owoce powinny
być czyste i dojrzałe,
− przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało
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przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających,
barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z
produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów
gotowych,
− używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów
spożywczych,
− przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz.
914 ze zm.),
− dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się
wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,
− kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających
kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,
−

zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami
sanitarnymi dotyczącymi żywności

•

w ramach usługi cateringowej powinna zostać dostarczona zastawa ceramiczna lub
porcelanowa wraz ze sztućcami i szklankami/kubkami dla 30 dzieci, na której wydawane będą
posiłki, chyba że Zamawiający na etapie realizacji usługi postanowi inaczej. Zastawa na czas
realizacji usługi może pozostawać w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na
surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie
przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowych zasad spełnienia warunków udziału w postępowaniu w
zakresie:
•

posiadania niezbędnego potencjału technicznego
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•

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2) W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Oferenci, którzy:
•

nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Wykonawcy którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu (tj. nie załączą oświadczeń
w przedmiotowym zakresie stanowiących załączniki nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) zostaną
wykluczeni z udziału w postępowaniu.

4. KRYTERIA OCENY
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów
przyznanych w oparciu o kryteria:

Kryterium

Waga

Maksymalna ilość punktów jakie
może otrzymać oferta za dane
kryterium

Cena

60%

60 punktów

Klauzule społeczne

20%

20 punktów

Jakość oferty

20%

20 punktów

Suma

100%

100 punktów

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + S + J

gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
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S – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – klauzule społeczne
J – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – jakość oferty
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

A. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej
cena brutto oferty badanej

x 60 pkt. = liczba punktów w danym kryterium

Zasady wyliczania ceny:
•

wskazana przez Wykonawcę łączna cena brutto 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.

•

cena zaoferowana przez Wykonawcę w niniejszej ofercie nie może ulec podwyższeniu przez
cały okres realizacji zamówienia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu.

•

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy budżet projektu,
którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy w/w negocjacje nie przyniosą efektu,
Zamawiający unieważni postępowanie.

•

stawkę podatku VAT Wykonawca określa zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług.
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•

oferty zawierające rażąco niską cenę mogą zostać przez Zamawiającego odrzucone i nie
podlegać rozpatrzeniu. Oferta zawierająca rażąco niską cenę to oferta, która jest niższa o 30%
od średniej arytmetycznej cen (łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) wszystkich podlegających rozpatrzeniu
ofert (złożonych w terminie i kompletnych). W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty – to
oferta, nie odrzucona, która zawiera cenę (łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) niższą o 30% od ceny
ustalonej przez Zamawiającego w ramach szacowania wartości zamówienia.

•

Zamawiający informuje, że nie będzie prowadził żadnego postępowania wyjaśniającego ani
wzywał Wykonawców do uzupełnienia, sprecyzowania czy korekty złożonej oferty.

•

w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od podpisania umowy Zamawiający zastrzega
prawo wyboru kolejnej oferty najwyżej ocenionej.

B. Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” zostaną przyznane według wzoru:

Oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 20 pkt.
Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt.

Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według wzoru nr 3
zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne,
tzn. ile osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub takich o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym zostanie zaangażowanych na potrzeby realizacji usługi cateringowej na cały czas jej trwania i czym
będą się zajmowały przy realizacji zamówienia. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie min. 1
osoby spełniającej w/w warunki. Na etapie realizacji usługi Zamawiający może wymagać od Wykonawcy
dokumentu potwierdzającego spełnienie klauzuli społecznej.

C. Punkty za kryterium „Jakość oferty” zostaną przyznane według wzoru:
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udokumentowane doświadczenie w żywieniu zbiorowym dzieci (max. 15 pkt, 1 pkt za każde
udokumentowane pół roku doświadczenia) + różnorodność i jakość przedłożonego tygodniowego jadłospisu
(max. 5 pkt.; gdzie 0 – brak różnorodności, 1 – bardzo niski poziom różnorodności/jakości, 2 – niski poziom
różnorodności/jakości, 3 średni poziom różnorodności/jakości, 4 – wysoki poziom różnorodności/jakości, 5 –
bardzo wysoki poziom różnorodności/jakości).
UWAGA:
Zamawiający informuje, że dla wyliczenia lat doświadczenia w żywieniu zbiorowym dzieci (okres trwania od
data /dzień, m-c, rok/ do data /dzień, m-c, rok/ wykonanej usługi) Zamawiający przyjmie zasadę:
•

w przypadku podania tylko lat – np. 2019 - 2020 – Zamawiający do obliczenia doświadczenia
przyjmie okres 01.01.2019 - 31.12.2020 r.

•

w przypadku podania miesiąca i roku – np. 02.2019 - 05.2020 r. – Zamawiający do obliczenia
doświadczenia przyjmie okres 01.02.2019 - 30.05.2020 r.

•

w przypadku podania dokładnego okresu – np. 15.09.2019 - 28.05.2020 r. – Zamawiający do
obliczenia doświadczenia przyjmie okres 15.09.2019 - 28.05.2020 r.

5. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez
Wykonawcę czynności objętych Umową, w szczególności gdy Wykonawca dwukrotnie nie zapewni w
określonym terminie odpowiedniej ilości i jakości wyżywienia, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich
zapisów umowy przez Zamawiającego.
Zaproponowana cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.

6. OSOBA DO KONTAKTU
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Adam Szczepański, koordynator merytoryczny projektu Świetlica
środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” – zdolni i zdalni. Rozszerzenie i kontynuacja działalności, tel. 739 908
110, e-mail: szczepanski@csr.org.pl
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7. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY
Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania. Każdy
Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej, ani złożenia
oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom.

8. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono na 29 kwietnia 2022 r. (wiążąca jest data wpływu oferty do Biura Projektu,
przez co rozumie się także podany niżej adres mailowy).
Oferty można składać:
- osobiście w Centrum Służby Rodzinie, przy ul. Broniewskiego 1a (w dni robocze, w godzinach 12.00-18.00),
w zapieczętowanej z dopiskiem „Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/04/22/9.2.2/P - ŚWIETLICA
ŚRODOWISKOWA M. ŁODZI NIEGNIEWNI”,
- mailowo na adres szczepanski@csr.org.pl (w formie skanów wszystkich wymaganych dokumentów,
opatrzonych podpisami w przeznaczonych do tego miejscach),
- pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego: Centrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź, z
dopiskiem „Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/04/22/9.2.2/P - ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA M. ŁODZI
NIEGNIEWNI” (decyduje data wpływu).
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Załącznik nr 1 Formularz oferty

……………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

…………………………………………………….
(dane adresowe)

OFERTA
Nazwa usługi

Wartość usługi brutto
za 1 osobodzień

Wartość usługi netto za
1 osobodzień

Uwagi dodatkowe

Brutto

Netto

Uwagi dodatkowe

Wyżywienie w
okresie wakacyjnym
- obiad
Wyżywienie w
okresie wakacyjnym
- pozostałe

Łączna maksymalna
cena usługi
„wyżywienie w
okresie
wakacyjnym obiad” wyliczona
według
następującego
wzoru: 90 dni x
wartość usługi za 1
osobodzień x 30
osób
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Łączna maksymalna
cena usługi
„wyżywienie w
okresie
wakacyjnym pozostałe”
wyliczona według
następującego
wzoru: 90 dni x
wartość usługi za 1
osobodzień x 30
osób
Łączna cena usług
w okresie
wakacyjnym
Na 90 dni przy wyliczeniu łącznej maksymalnej ceny usługi składa się: 22 dni w lipcu 2022 (21 roboczych + 1
sobota), 23 w sierpniu 2022 (22 roboczych + 1 sobota), 22 dni w lipcu 2023 (21 roboczych + 1 sobota), 23 w
sierpniu 2022 (22 roboczych + 1 sobota).

Nazwa usługi

Wartość usługi brutto
za 1 osobodzień

Wartość usługi netto za
1 osobodzień

Uwagi dodatkowe

Brutto

Netto

Uwagi dodatkowe

Wyżywienie w
okresie roku
szkolnego

Łączna maksymalna
cena usługi
wyliczona według
następującego
wzoru: 262 dni x
wartość usługi za 1
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osobodzień x 30
osób
Na 262 dni przy wyliczeniu łącznej maksymalnej ceny usługi składa się: 43 dni w okresie maj 2022 – czerwiec
2022 (41 roboczych + 2 soboty), 219 dni w okresie wrzesień 2022- czerwiec 2023 (209 roboczych + 10 sobót)

Brutto

Netto

Uwagi dodatkowe

Łączna
prognozowana
cena usługi
(wyżywienie w
okresie wakacyjnym
+ wyżywienie w
okresie roku
szkolnego

PRZYKŁADOWY JADŁOSPIS
Okres wakacyjny

Dzień tygodnia

II śniadanie

obiad

podwieczorek

Poniedziałek

Wtorek
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Środa

Czwartek

Piątek

Rok szkolny
Dzień tygodnia

Obiad
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Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek
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………………………………………….
(miejsce, data)

………………………………………..
(podpis Wykonawcy lub przedstawiciela
upoważnionego do reprezentacji)
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

……………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

…………………………………………………….
(dane adresowe)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na usługi cateringowe dla Centrum Służby Rodzinie
na potrzeby projektu Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” – zdolni i zdalni. Rozszerzenie i

kontynuacja działalności nr RPLD.09.02.02-10-A015/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
oświadczam, że nie zachodzą okoliczności wyłączające mnie z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:
−

znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,

−

nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c.

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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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.

……………………………………………………
(miejsce, data)

……………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub przedstawiciela
upoważnionego do reprezentacji)
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Załącznik 3 Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych

……………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

…………………………………………………….
(dane adresowe)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na usługi cateringowe dla Centrum Służby Rodzinie
na potrzeby projektu Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” – zdolni i zdalni. Rozszerzenie i

kontynuacja działalności nr RPLD.09.02.02-10-A015/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
oświadczam, że przy realizacji zamówienia będą/nie będą1 stosowane klauzule społeczne, tzn. przy jego
realizacji zostaną/nie zostaną2 zatrudnione osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne lub takie o
których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, w liczbie………3 Przy realizacji zamówienia osoby te
będą zajmowały się……………………………..4

……………………………………………………
(miejsce, data)

……………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub przedstawiciela
upoważnionego do reprezentacji)

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
3
Podaj liczbę lub wpisz nie dotyczy (jeżeli klauzula społeczna nie jest spełniona)
4
Podaj opis lub wpisz nie dotyczy (jeżeli klauzula społeczna nie jest spełniona)
1

2
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