Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1001644 z dnia 11.05.2016
Informacje o ogłoszeniu
1. Termin składania ofert: 20.05.2016
2. Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”
3. Miejsce i sposób składania ofert: Oferty można składać osobiście w biurze projektu na ul. Sikorskiego 42, 95-015
Głowno, pocztą tradycyjną na adres biura projektu lub drogą mailową na adres: biuro@prodesse.org
4. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Edyta Markowicz
5. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 1 Wykonawcy cateringu dla 20
dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-13 lat w ramach projektu pt. Utworzenie specjalistycznej placówki
terapeutyczno – opiekuńczej wsparcia dziennego „Słoneczny krąg Osinkowo” w okresie 01.06.2016 – 28.02.2019
6. Kategoria ogłoszenia: Usługi
7. Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne
8. Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie, powiat: zgierski, miasto: Głowno
9.

Opis przedmiotu zamówienia:

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie 1 Wykonawcy cateringu dla 20 dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-13 lat w trakcie
trwania realizacji projektu tj. 01.06.2016 – 28.02.2019 r.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia wyłonienie 1 Wykonawcy cateringu dla 20 dzieci niepełnosprawnych w wieku
3-13 lat
2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
 Dostarczyć w dni powszednie catering (wymagania dotyczące cateringu omówiono w pkt 5) dla określonej
przez Zamawiającego liczby dzieci do placówki mieszczącej się pod adresem: ul. Sikorskiego 42, 95-015
Głowno. Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać liczbę dzieci w dniu dostarczenia cateringu do godziny 8.00.
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.
 Każdorazowo dostarczyć posiłek do godziny 15.00
 Przedstawić jadłospis na cały tydzień na początku każdego tygodnia tj. w poniedziałek
3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
 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,
 różnicowania posiłków z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia, w tym żywienia dzieci,
 zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi
żywności.
4. Wymagania dotyczące cateringu:
I posiłek
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 Ciepły posiłek jednodaniowy
 Ciepłe napoje (herbata lub mleko, itp.)
II posiłek
 Zimny posiłek (kanapki lub wyroby cukiernicze lub garmażeryjne itp)
 Zimne napoje (woda lub sok, itp)
5. Zaproponowana cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.
6. Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
kod PCV
55320000-9
Nazwa kodu CPV
Usługi podawania posiłków
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany okres realizacji usługi: od dnia 01.06.2016 do 28.02.2019r.
Warunki udziału w postępowaniu
Sposób przygotowania oferty:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
Ceny na ofercie mają być cenami brutto i zawierać koszt transportu,
Oferta powinna zawierać minimum:
a. nazwę i adres Wykonawcy,
b. numer zapytania ofertowego,
c. cenę brutto za jeden posiłek
d. minimum 3 przykładowe jadłospisy z podaniem kaloryczności posiłków,
e. opis doświadczenia w żywieniu zbiorowym w tym żywieniu dzieci,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Termin związania ofertą wynosi nie mniej niż 30 dni. Bieg
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres
realizacji zamówienia. Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania
przyczyny.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1.
2.
3.
4.

Oferta wraz z 3 przykładowymi jadłospisami
Zaświadczenie o wpisie od rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (dla klientów instytucjonalnych)
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik 1
Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej według załączonego wzoru - załącznik 2

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryteria oceny ofert:
a. cena – 60%,
b. klauzule społeczne – 20%,
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c.

ocena oferty – 20%,

2. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego
wzoru: L = C + K + J. gdzie:
C = Cena najtańszej oferty (max liczba uzyskanych punktów 10 pkt x 60%)
M = Klauzule społeczne* (max liczba uzyskanych punktów 10 pkt x 20%)
J = Ocena oferty w szczególności: jadłospisów pod kontem jakości, różnorodności posiłków, (max 5 pkt),
doświadczenie w żywieniu zbiorowym dzieci (max 5 pkt), (max liczba uzyskanych punktów 10 pkt x 20%)
L – Całkowita liczba punktów,
*Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według wzoru nr 2
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 przy
jego realizacji zostanie zaangażowanych min. na cały czas jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji
zamówienia. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie min. 1 osoby spełniającej w/w warunki.
3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
Wykluczenia
Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub
z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”
Adres
Ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno
Numer telefonu
Tel. 42/ 717 65 42
NIP
8361846188
Tytuł projektu
Utworzenie specjalistycznej placówki terapeutyczno – opiekuńczej wsparcia dziennego „Słoneczny krąg Osinkowo”.
Numer projektu
RPLD.09.02.01-10-B027/15-00

