Rzeszów 16.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/ZDK-KDK/2018
w przedmiocie usługi cateringowej w ramach projektu „ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY” realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII.
Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt “ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY” realizowany jest przez Zryw II – Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta
Skowron z siedzibą w Rzeszowie, pl. Wolności 2/209, 35-075 Rzeszów NIP 813 156 51 26 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy,
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe na podstawie umowy o
dofinansowanie nr RPPK.07.01.00-18-0071/17-00 i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu państwa,
I.

Zamawiający

Zryw II – Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron z siedzibą w Rzeszowie, pl. Wolności 2/209, 35-075 Rzeszów
NIP 813 156 51 26, REGON 691783716
e-mail: zrywdokariery@wp.pl
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Maciej Duraczyński – Koordynator projektu, Telefon
kontaktowy: 602 72 82 12 (od pon. do pt. w godz. od 8:00 do 16:00).
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Rozdział 6. Wspólne warunki i procedury w zakresie
kwalifikowalności wydatków, Podrozdział 6.5. Zamówienia udzielane w ramach projektów, Sekcja 6.5.2 Zasada
konkurencyjności.
II.

Kod CPV

Kod CPV usługi: 55321000-6 – Usługa przygotowania posiłków, 55320000-9 – Usługa podawania posiłków, 55520000-1
– Usługa dostarczenia posiłków.

III.

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, lecz dopuszczalne jest realizowanie części zamówienia przez
jego podwykonawców. Wykonawca ponosi przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność za wykonanie poszczególnych
działań i całości zlecenia.
IV.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Usługa cateringowa
V.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 Usługa cateringowa dla 70 uczestników doradztwa PORADNICTWO ZAWODOWE GRUPOWE w ramach
projektu „ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY”. Na usługę cateringową składa się 7 grup po 10 osób x 4 dni
łącznie 280 osobodni.
 Usługa cateringowa dla 70 uczestników szkoleń i kursów zawodowych w ramach „ZRYW DO KARIERY-KLUCZ
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DO KARIERY” - 70 osób x 12 dni łącznie 840 osobodni
Usługa cateringowa dla 70 uczestników szkoleń i kursów zawodowych w ramach „ZRYW DO KARIERY-KLUCZ
DO KARIERY” - 70 osób x 14 dni łącznie 980 osobodni

Usługa cateringowa powinna składać się z dwóch przerw kawowych (kawa, herbata, woda mineralna gazowana i
niegazowana, ciastka) oraz przerwy obiadowej - zestawu I danie (zupa) oraz z II dania + napój.Przykładowe menu na
zajęcia:
- I danie: zupa; II danie: Pierogi z mięsem lub grzybami (5 – 6 szt./os.)
- I danie: zupa; II danie: Spaghetti Bolognese
- I danie: zupa; II danie: Gołąbki, sos pomidorowy, ziemniaki gotowane
- I danie: zupa; II danie: Filet z kurczaka, frytki, surówka
- I danie: zupa; II danie: Filet rybny, ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej
- I danie: zupa; II danie: Sztuka mięsa w sosie, kluski śląskie, surówka
- I danie: zupa; II danie: Udko pieczone, ziemniaczki zapiekane, zestaw surówek
- I danie: zupa; II danie: Kawałki kurczaka w przyprawie (typu shoarma/ kebab) z frytkami i zestawem surówek
- I danie: zupa; II danie: Placek po węgiersku, zestaw surówek
- I danie: zupa; II danie: Kotlet schabowy, ziemniaki gotowane/ zapiekane, surówka
- I danie: zupa; II danie: Kotlet mielony, ziemniaki gotowane, surówka z buraków
Forma dostawy:
Posiłki pakowane będą w opakowania jednorazowego użytku (osobno dla każdej osoby), do każdego posiłku załączone
zostaną jednorazowe sztućce. Transport posiłków w wyznaczone przez Zleceniodawcę miejsce nastąpi w pojemnikach
termoizolacyjnych.
Zamówienie obejmuje łącznie 2100 osobodni (70 osób x 30 dni zajęć).
a) Zleceniodawca zastrzega, że zajęcia będą odbywały się w godzinach przedpołudniowych i/lub popołudniowych,
w godzinach od 6:00 do 22:00, w zależności od preferencji Uczestników projektu.
b) Liczba dostarczonych posiłków uzależniona będzie od frekwencji Uczestników na zajęciach, w związku z czym
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby dostarczanych posiłków w trakcie realizacji usługi.
c) Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość indywidualnego dopasowania menu do potrzeb uczestników
projektu, tj. specjalistyczna dieta wg potrzeb niepełnosprawnych, które wchodzą w skład grupy docelowej i
indywidualnych preferencji i przekonań uczestników projektu, np. wegetarianie.
2. Miejsce realizacji usługi: powiat jasielski, strzyżowski, brzozowski.
3. Termin: od dnia podpisania umowy, nie później niż X 2018 r. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przesunięcia
terminu realizacji usług cateringowych na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez
Zleceniodawcę (których nie można było przewidzieć). Godziny prowadzenia zajęć oraz dostarczania posiłków będą
dopasowane do preferencji Uczestników projektu i zostaną ustalone z wybranym Zleceniobiorcą.
W ramach realizacji usług cateringowych, Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
1. Utrzymania zaproponowanej ceny przez cały okres trwania umowy.
2. Dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu
do używanych składników.
3. Zapewnienia transportu cateringu oraz podania go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.
4. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia pomieszczenia każdorazowo po zakończeniu szkolenia.
5. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług cateringowych wyłącznie z produktów
spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowania
i przygotowania artykułów spożywczych (m.in. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. bezpieczeństwa żywności i żywienia
Dz.U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.).
VI.
Warunki udziału w postępowaniu
1. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Zleceniobiorców spełniających łącznie następujące warunki:
a) Nie są powiązani ze Zleceniodawcą Zryw II – Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron z siedzibą w
Rzeszowie, pl. Wolności 2/209, 35-075 Rzeszów NIP 813 156 51 26 osobowo lub kapitałowo.
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Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu
Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniodawcy a
Zleceniodawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 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.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Oświadczenie Zleceniobiorcy o braku ww. powiązań (Załącznik 3).
Zleceniobiorcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.
b) Nie należą do kategorii Zleceniobiorców wykluczonych z postępowania określonych w art. 24 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z póź. zm. Dz.U.2015.2164 z dnia 22.12.2015, tj.:
1) Zleceniobiorców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania; Zleceniodawca nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku.
Zleceniobiorca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. Zleceniodawca nie
dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Zleceniobiorca podpisując ofertę jednocześnie
oświadcza spełnienie tego warunku.
2) Osoby fizyczne (dotyczy osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), które
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; Zleceniodawca nie dokonuje opisu sposobu oceny
spełnienia tego warunku. Zleceniobiorca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego
warunku.
3) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; Zleceniodawca
nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Zleceniobiorca podpisując ofertę
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
c) Zleceniobiorcy, którzy:
1) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości
prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie
ogłoszono upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne,
2) dysponują odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis weryfikacji spełniania warunku: Oświadczenie Zleceniobiorcy o dysponowaniu odpowiednim
potencjałem (Załącznik 4). Oferty Zleceniobiorców nie spełniających ww. warunków zostaną odrzucone z
postępowania.
d) Dysponują doświadczeniem w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie)
zrealizowali co najmniej 3 usługi cateringowe dla co najmniej 50 osób.
Opis weryfikacji spełniania warunku: Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji usług cateringowych
(Załącznik 5) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi, tj. referencje bądź protokły
odbioru usług.
Oferty nie spełniające ww. warunków (określonych w punktach od a do d) zostaną odrzucone z postępowania. Z
tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja
Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a) pozostaje ze Zleceniodawcą w powiązaniu,
b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
c) złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
VII.

przedstawi nieprawdziwe informacje,
Złoży ofertę przygotowaną niezgodnie z opisem sposobu przygotowania i złożenia oferty
Oferta będzie niekompletna,
Oferta zostanie złożona na niewłaściwych formularzach,
Złoży więcej niż jedną ofertę,
Nie złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wyjaśnień do oferty, o które wystąpił zamawiający
w toku badania oferty.
złoży ofertę po terminie.
Klauzula społeczna

1. Zleceniobiorca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę minimum 1 osoby,
która jest:
• bezrobotna w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub
• młodociana, w rozumieniu Kodeksu pracy, w celu przygotowania zawodowego,
• niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
• bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
• uzależniona od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
• uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w
zakładzie opieki zdrowotnej,
• chora psychicznie,
• zwalniana z zakładów karnych,
• uchodźcą realizującm indywidualny program integracji.
Zleceniobiorca powinien zatrudnić w/w osobę w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia rozpoczęcia realizacji
zamówienia.
2. Zakres obowiązków zatrudnionej osoby: przygotowanie posiłków, dostarczanie posiłków, podawanie posiłków,
uprzątnięcie pomieszczenia po zakończeniu szkolenia/warsztatów.
3. Na żądanie/wezwanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca jest zobowiązany do 3 dni udokumentować fakt zatrudnienia
w/w osoby. Zleceniobiorca tym samym zapewni Zleceniodawcy dostęp do dokumentacji potwierdzającej spełnienie
w/w warunków.
4. Zleceniobiorca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniodawcę w odniesieniu do stosowania
klauzuli społecznej.
5. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niespełnienia warunku
zatrudnienia w/w osoby lub odmowy wglądu w dokumentację pracowniczą.
Opis weryfikacji spełniania warunku: Oświadczenie Zleceniobiorcy o spełnieniu klauzuli społecznej (Załącznik 6).
Oferty Zleceniobiorców nie spełniających ww. warunków zostaną odrzucone z postępowania.
VIII. Warunki zawarcia umowy
1. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że Zleceniodawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez
Zleceniobiorcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony
wynagrodzenie Zleceniobiorcy. Wynika to z zapisów Umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy
Zleceniodawcą a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie - Instytucją Pośredniczącą oraz odpowiednich reguł i
warunków wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych związanych z realizacją projektu.
Z uwagi na powyższe, Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, iż Zleceniodawca określił możliwe do zastosowania
warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Zleceniobiorcę w niżej określony sposób.
2. Zleceniodawca informuje, a Zleceniobiorca składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się między
innymi następujące zapisy:
 przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy – w przypadku
braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zleceniodawcy w ustalonej ilości osobodni,
 przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy – w przypadku
realizowania przez Zleceniobiorcę umowy niezgodnie z harmonogramem,
 przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy - w przypadku nie
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IX.

wykonywania przez Zleceniobiorcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez
zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zleceniodawcy
zgłaszanych podczas realizacji usługi cateringowej,
w przypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości usługi cateringowej lub nieprawidłowości w tym zakresie
Zleceniodawca wstrzymuje do czasu wyjaśnienia wszystkie płatności,
w przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie
Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 100% łącznego
wynagrodzenia Zleceniobiorcy określonego w umowie,
w przypadku naruszenia obowiązków przez Zleceniobiorcę określonych w umowie Zleceniobiorca zapłaci na
rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy określonego
w umowie,
w przypadku nie zrealizowania usługi cateringowej w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia (przy czym o
przyjęciu uzasadnienia lub jego odrzuceniu decyduje wyłącznie Zleceniodawca) Zleceniobiorca zapłaci na
rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy określonego
w umowie,
w przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody Zleceniodawca zastrzega
możliwość dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na
zasadach ogólnych do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zleceniodawca na skutek działania lub
zaniechania działania Zleceniobiorcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zleceniodawcę w
związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie,
zastrzegające Zleceniodawcy możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Zleceniobiorcy,
zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zleceniodawcę do wysokości faktycznych strat,
jakie poniósł Zleceniodawca na skutek działania lub zaniechania Zleceniobiorcy (określona w pkt. 1
odpowiedzialność finansowa Zleceniodawcy przewyższająca wartość umowy Zleceniodawcy ze
Zleceniobiorcą) oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zleceniodawcę w związku z
niewywiązywaniem się z umowy przez Zleceniobiorcę,
zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę w przypadku
naruszenia przez Zleceniobiorcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez
Zleceniodawcę jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z
przedstawianym przez Zleceniodawcę harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań
Zleceniodawcy zgłaszanych podczas realizacji usługi cateringowej.
Dające prawo do korzystania z usług podwykonawców.
Przygotowanie i złożenie oferty

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
c) Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 3
d) Oświadczenie potwierdzające dysponowanie odpowiednim potencjałem – załącznik nr 4
e) Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji usług cateringowych – załącznik nr 5
f) Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej – załącznik nr 6
2. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
3. Zleceniobiorca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Oświadczenia o
wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane, tak jak oferta, a
opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
4. Zleceniobiorca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zleceniobiorca
składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytułu
strat poniesionych przez Zleceniodawcę na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku działania
składającego (złożenie oferty a następnie wycofanie się).
5. Ofertę zatrzymuje Zleceniodawca. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub
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rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Zleceniobiorcę.
7. Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania
zamówienia, tj. transport, przygotowanie posiłków oraz pozostałe koszty niezbędne do przeprowadzenia usługi.
8. Oferta ponadto powinna:
- być opatrzona czytelnym podpisem,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać nazwę oraz adres Zleceniobiorcy, numer telefonu, adres e-mail.
9. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pod adresem e-mail: zrywdokariery@wp.pl lub
tel. 602728212 w godz. 8.00-16.00 w dni robocze.
10. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez
podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
11. Do upływu terminu składania ofert Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego
zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zleceniobiorcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym
terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
12. W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie wyjaśnień. Brak złożenia
wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty.
X.

Miejsce i termin składania ofert

1.

Termin składania ofert upływa 24.04.2018 r. o godz. 8.30. Decyduje data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Miejsce i forma składania ofert:
Ofertę wraz z załącznikami można przesłać pocztą / kurierem (w formie papierowej) na adres biura projektu
“ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY” ul. Legionów 1, 38-600 Brzozów. Ofertę prosimy umieścić w
zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem „Oferta
na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego w ramach projektu „ZRYW
DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY”, nr 2/ZDK-KDK/2018. Nie otwierać do dnia 24.03.2018 r. o godz. 8.30.
Ofertę, spełniającą warunki określone w zdaniu poprzedzającym, można także dostarczyć osobiście do
Biura projektu (ul. Legionów 1, 38-600 Brzozów) w godzinach pracy biura od 8:00 do 16:00.
XI.

Kryteria oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
1. cena ofertowa (brutto) - 80%,
2. doświadczenie Wykonawcy – 20%,
co łącznie stanowi 100% puntków.
Punkty będą przyznawane według poniższej zasady:
1. Kryterium ceny (P1) oceniane będzie według wzoru:
P1= Cn/Cb x 100 x 80%
gdzie:
P1 – ilość punktów w kryterium cena,
Cn – najniższa cena,
Cb – cena oferty badanej,
100 – wskaźnik stały,
80% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
2. Kryterium doświadczenie w realizacji usług cateringowych (P2) oceniane będzie według wzoru:
P2= Db/Dn x 100 x 20%

Biuro projektu:
ul. Legionów 1, 38-600 Brzozów
e-mail: zrywdokariery@wp.pl
tel. 501 060 830

gdzie:
P2 – ilość punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług cateringowych ,
Db – ilość zrealizowanych usług cateringowych oferty badanej,
Dn – największa ilość zrealizowanych usług cateringowych,
100 – wskaźnik stały,
20% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenie w realizacji usług cateringowych.
Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „Doświadczenie w realizacji usług cateringowych” otrzyma
Zleceniobiorca, który wykaże największą liczbę zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie) usług cateringowych dla co najmniej
50 osób, które będą ujęte w Załączniku nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego oraz zostaną potwierdzone
dokumentami, z których jednoznacznie wynika prawidłowość zrealizowanych usług, np. referencje, protokoły odbioru
usług.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P = P1 + P2).
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę,
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie
internetowej Zleceniodawcy.
XII.

Informacje uzupełniające

1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny ze Zleceniobiorcą, który złoży najkorzystniejszą
ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
2. Brak któregokolwiek dokumentu lub załącznika z wymaganych przez Zamawiającego, złożenie oferty niekompletnej
lub złożenie oferty niejednoznacznej lub złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe - spowoduje odrzucenie
oferty.
3. Zamawiający odrzuci oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII zapytania.
4. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego oraz zawierające nieprawdziwe
informacje.
5. W przypadku gdy oferty dopuszczone do postępowania, jako prawidłowo złożone przez Wykonawców
przewyższają kwotę wydatków przeznaczonych na zamówienie Zamawiający zastrzega sobie możliwość
negocjowania ceny z Wykonawcami, w kolejności od najkorzystniejszej oferty.
6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Zleceniobiorców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.
7. Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Każdy Zleceniobiorca może złożyć tylko 1 ofertę w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe.
9. Zleceniobiorca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania
oferty.
10. W wyniku postępowania Zleceniodawca może zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia
ze Zleceniobiorcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza
zaciągnięcia zobowiązania przez Zleceniodawcę do zawarcia umowy ze Zleceniobiorcą.
11. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zleceniodawcy. O terminie i godzinie podpisania umowy, Zleceniobiorca
powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
oferty. Brak stawienia się Zleceniobiorcy w terminie i o godzinie wyznaczonej przez Zleceniodawcę traktowane
będzie jako odmowa podpisania umowy.
12. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyny.
13. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 30 dni po otrzymaniu środków
przez Zleceniodawcę z Instytucji Pośredniczącej. Zleceniodawca informuje, że termin płatności wynagrodzenia
Zleceniobiorcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zleceniodawcy środków przeznaczonych
na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Zleceniobiorca i może
ulegać niezależnym od Zleceniodawcy opóźnieniom.
14. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej
realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres
zmian może dotyczyć m.in.:
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a. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b. ostatecznej ilości posiłków do zrealizowania,
c. kar umownych,
d. miejsc świadczenia usług,
e. wartości zamówienia.
15. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.
16. Z tytułu odrzucenia oferty Zleceniobiorcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
17. Decyzja Zleceniodawcy o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
18. W wyniku postępowania Zleceniodawca może zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia z Wykonawcą,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia
zobowiązania przez Zleceniodawcę do zawarcia umowy ze Wykonawcą.
19. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a. okoliczności wynikających ze zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów, wytycznych, umowy o
dofinansowanie i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych RPO WP 2014 – 2020 ,
mających wpływ na realizację umowy,
b. zmiany okresu realizacji zamówienia,
c. zmiany liczby osobodni,
d. zmiany terminu płatności,
e. zmiany miejsca realizacji usługi,
f. aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę firmy, zmianę adresu i/lub siedziby,
zmianę formy prawnej itp.
g. Warunki dokonania istotnych zmian umowy:
i. wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez Strony, pod
rygorem nieważności.
ii. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia drugiej
Stronie pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy wraz z uzasadnieniem.

XIII.

Osoba uprawniona do kontaktów

Sposób porozumiewania się z Zamawiającym: telefon, e-mail, droga pisemna.
Osobą uprawnioną do kontaktów jest Pan Maciej Duraczyński,
Kontakt telefoniczny pod nr tel. 602728212 w godz. 8.00-16.00, w dni robocze; e-mail: zrywdokariery@wp.pl
Adres do korespondencji: Zryw II – Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron z siedzibą w Rzeszowie, pl. Wolności
2/209, 35-075 Rzeszów
XIV.
Wadium
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium w następującej wysokości:
7000 zł (słownie : siedem tysięcy złotych 00/100 zł). Wadium w odpowiedniej wysokości winno zostać wpłacone
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 89105015621000009094215713 ING Bank Śląski S.A. W
tytule przelewu należy wskazać nr zapytania ofertowego tj: „Wadium-Zapytanie ofertowe nr 2/ZDK-KDK/2018”.
Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium za spełniony, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie
uznany odpowiednią kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
2.

Wadium nie jest oprocentowane.

3.

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:
Biuro projektu:
ul. Legionów 1, 38-600 Brzozów
e-mail: zrywdokariery@wp.pl
tel. 501 060 830

Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy lub zwleka z zawarciem
umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub zawarcie umowy w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie nie dojdzie do skutku z lub przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

b.

Zawarcie umowy stało się niemożliwe z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4.

Zamawiający zwróci wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania. Przez datę zwrotu
rozumie się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

5.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium w ciągu 7 dni
od dnia zawarcia umowy.

6.

Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert lub który nie złożył oferty mimo wniesienia wadium, jak również Wykonawcy, który
złożył ofertę po upływie terminu składania ofert.

7.

Jeżeli wadium ma zostać zwrócone na inny rachunek bankowy niż ten, z którego dokonano wpłaty wadium, do
oferty należy załączyć informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu kwoty
wadium.

XV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a.

ZAŁĄCZNIKI

Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 3
Oświadczenie potwierdzające dysponowanie odpowiednim potencjałem – załącznik nr 4
Wykaz doświadczenia w ralizacji usług cateringowych – załącznik nr 5
Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej – załącznik nr 6
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/ZDK-KDK/2018 – Formularz ofertowy
…………………………….
Data, miejscowość
……………….………………………….
Pieczęć oferenta

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Zleceniobiorcy:
Adres Zleceniobiorcy:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 2/ZDK-KDK/2018, którego przedmiotem jest usługa cateringowa dla
Uczestników projektu „ ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2 0 1 4 - 2 0 2 0 Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na
rynku pracy-projekty konkursowe
Składam ofertę obejmującą wszelkie koszty wykonania usługi określonej w postępowaniu ofertowym.
Cena
Całkowity koszt brutto
jednostkowa za
Nazwa usługi
Liczba osobodni
(liczba osobodni x cena
osobodzień
jednostkowa)
(w zł brutto)
Realizacja usługi cateringowej (drugie
2100 osobodni
danie + całodzienna przerwa kawowa)
Cena jednostkowa brutto za 1 osobodzień słownie: …………………………………………………………………………………………….. zł
Całkowity koszt brutto za realizację usługi cateringowej słownie: ………………….………………………………………………..….. zł
Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że:
1) Ceny brutto podane w niniejszym formularzu zawierają wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi
Wykonawca w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2) Cena oferty za przedmiot zamówienia jest ostateczna i nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.
3) Zapoznałem/-am się z treścią zapytania ofertowego, opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę żadnych
zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
4) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału
w postępowaniu.
5) Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą zajdą jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej
w moich dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję o nich Zamawiającego.
6) Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7) Posiadam potencjał organizacyjno – techniczny niezbędny do wykonania zleconej usługi.
8) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie niniejszego zamówienia.
9) Podpisując niniejsza ofertę wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z poźn. zm.)
………………………..……………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania oferenta)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/ZDK-KDK/2018 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
…………………………….
Data, miejscowość
……………….………………………….
Pieczęć oferenta

Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
ramach projektu “ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY”

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/ZDK-KDK/2018 z dnia 16.04.2018 r. przeprowadzone w
ramach procedury rozeznania rynku przez Zleceniodawcę: Zryw II – Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron z
siedzibą w Rzeszowie, pl. Wolności 2/209, 35-075 Rzeszów NIP 813 156 51 26, niniejszym oświadczam, że spełniam
wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym nr 2/ZDK-KDK/2018 z dnia 16.04.2018 r.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233
§ 1 k.k.

………………………..……………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania oferenta)

Biuro projektu:
ul. Legionów 1, 38-600 Brzozów
e-mail: zrywdokariery@wp.pl
tel. 501 060 830

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/ZDK-KDK/2018 - Oświadczenie w sprawie braku powiązań
osobowych i kapitałowych
…………………………….
Data, miejscowość
……………….………………………….
Pieczęć oferenta

Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych
w ramach projektu “ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY”
Oświadczam, iż nie jestem powiązany ze Zleceniodawcą Zryw II – Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron z
siedzibą w Rzeszowie, pl. Wolności 2/209, 35-075 Rzeszów NIP 813 156 51 26 ani z osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub Partnera Zleceniodawcy oraz osobami wykonującymi w imieniu
Zleceniodawcy oraz Partnera Zleceniodawcy czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Zleceniobiorcy w szczególności poprzez:
1.
2.
3.
4.

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie co najmniej 10% udziałów lub 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.

Oświadczam również, iż nie pozostaje ze Zleceniodawcą oraz Partnerem Zleceniodawcy w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzonego postępowania.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej
z art. 233 § 1 k.k.

………………………..……………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania oferenta)

Biuro projektu:
ul. Legionów 1, 38-600 Brzozów
e-mail: zrywdokariery@wp.pl
tel. 501 060 830

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/ZDK-KDK/2018- Oświadczenie potwierdzające dysponowanie
odpowiednim potencjałem
…………………………….
Data, miejscowość
……………….………………………….
Pieczęć oferenta

Oświadczenie potwierdzające dysponowanie odpowiednim potencjałem

Niniejszym oświadczam, iż:
1. Nie znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego
wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie
zalegam z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
2. Dysponuję odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233
§ 1 k.k.

………………………..……………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania oferenta)

Biuro projektu:
ul. Legionów 1, 38-600 Brzozów
e-mail: zrywdokariery@wp.pl
tel. 501 060 830

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 2/ZDK-KDK/2018 - Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji usług
cateringowych
…………………………….
Data, miejscowość
……………….………………………….
Pieczęć oferenta

Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji usług cateringowych1

Lp.

Podmiot, dla którego
realizowano usługi

Rodzaj usługi

Okres realizacji
usługi od-do

Liczba osób
objętych usługą

1.
2.
3.
4.

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie usług, tj. referencje bądź protokoły odbioru usług.

………………………..……………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania oferenta)

1

Wskazane pozycję mają dotyczyć doświadczenia gwarantującego wykonanie zamówienia objętego ninieszym zapytaniem ofertowym.
Biuro projektu:
ul. Legionów 1, 38-600 Brzozów
e-mail: zrywdokariery@wp.pl
tel. 501 060 830

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 2/ZDK-KDK/2018- Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej
…………………………….
Data, miejscowość
……………….………………………….
Pieczęć oferenta

Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej
Niniejszym oświadczam, iż przy realizacji zamówienia zobowiązuję się do zatrudnienia na umowę o pracę minimum 1
osoby, która jest:
• bezrobotna w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub
• młodociana, w rozumieniu Kodeksu pracy, w celu przygotowania zawodowego,
• niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
• bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
• uzależniona od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
• uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w
zakładzie opieki zdrowotnej,
• chora psychicznie,
• zwalniana z zakładów karnych,
• uchodźcą realizującym indywidualny program integracji.
Zleceniobiorca powinien zatrudnić w/w osobę w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia rozpoczęcia realizacji
zamówienia.
Na żądanie/wezwanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca jest zobowiązany do 3 dni udokumentować fakt zatrudnienia w/w
osoby. Zleceniobiorca tym samym zapewni Zleceniodawcy dostęp do dokumentacji potwierdzającej spełnienie w/w
warunków.
Zleceniobiorca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniodawcę w odniesieniu do stosowania
klauzuli społecznej.

………………………..……………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania oferenta)

Biuro projektu:
ul. Legionów 1, 38-600 Brzozów
e-mail: zrywdokariery@wp.pl
tel. 501 060 830

