ZAPYTANIE OFERTOWE
nie przekracza wyrażonej w złotych polskich
równowartości kwoty 14 tys. euro.

Świątki, dnia 14 lipca 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z poźn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę usługi na:

Dostarczanie posiłków w formie cateringu
dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat
I. ZAMAWIAJĄCY – Zespół Szkolno-Przedszkolny (Przedszkole Samorządowe) Świątki
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- 01 września 2016r. – 31 października 2016 (dwa miesiące)
III. PRZEDMIOT

ZAMÓWIENIA:

* posiłki dla ok. 90 dzieci z Przedszkola Samorządowego w Świątkach

* posiłki – obiad: zupa i II danie
* dowóz posiłków do Przedszkola Samorządowego na terenie Gminy Świątki przez 5
dni w tygodniu.
* ilość posiłków określona została szacunkowo i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
* o zmianach ilościowych Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

* Zamawiający zastrzega o możliwości zmian w zakresie planowej liczby dzieci korzystających
z posiłków. W okresie realizacji zamówienia liczba dzieci może być weryfikowana
IV. INNE ISTOTNE

WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Posiłki z dowozem zorganizowanym w Państwa zakresie do Przedszkola Samorządowego w
Świątkach , 11-008 Świątki 105
2. Żywienie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w okresie :
od 01 września 2016 r. do 31 października 2016 r.
3.

wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w godzinach ustalonych pomiędzy zamawiającym

a wykonawcą

4. jadłospis układany będzie przez wykonawcę na okres 10 dni roboczych (2 tygodnie) i dostarczany zamawiającemu do zatwierdzenia na 5 dni przed okresem jego obowiązywania,
5. zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez wykonawcę,
6. wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów
najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HCCAP., posiłki muszą spełniać
wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 – 6 lat. posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów,
7. wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb
dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od zamawiającego. posiłki muszą być urozmaicone oraz wysokiej
jakości, zarówno do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyk.,
V. WYMAGANIA STAWIANE

WYKONAWCOM

1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie
potwierdzone dołączonym do oferty zał. Nr 2
2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować minimum 1 środkiem transportu przeznaczonym
do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu
pojazdu do przewozu żywności przez państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca może
polegać na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów,
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3. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
4. wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków wyłącznie w dni, w które odbywają się zajęcia w przedszkolach tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych
dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci w przedszkolach. wykonawca zostanie o konkretnych
datach poinformowany telefonicznie,
5. ilość wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w przedszkolu. zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą.
rozliczenia finansowe wykonawcy usługi z zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodniowego posiłku dla jednego dziecka. W przypadku wzmożonej
zachorowalności lub nieobecności dzieci, zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia o takim fakcie wykonawcy. O liczbie wydawanych posiłków w
danym dniu wykonawca informowany będzie na bieżąco do godz. 8.30 danego dnia. W oparciu o uzyskane
informacje wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków,

6. wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,.
7. ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy – Dorotą Przekop Wicedyrektorem ZSzP ds. Przedszkola.
8. zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,
9. w przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń wykonawca jest zobowiązany zapewnić
posiłki o tej samej jakości na swój koszt z innych źródeł.
VI. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana
przez osobę upoważnioną.
Osobami uprawnionymi do porozumienia się z wykonawcą jest:
1. Agnieszka Miąsko - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach – tel. 89
6169880
2. Dorota Przekop – Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ds. Przedszkola 509221959

Ofertę rozeznania cenowego należy przesłać lub dostarczyć osobiście w zaadresowanej kopercie
na adres: SEKRETARIAT URZĄD GMINY 11-008 ŚWIĄTKI 87 z dopiskiem
Oferta dostarczania posiłków w formie Cateringu dla dzieci do Przedszkola Samorządowego w

Świątkach
do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 9:00
Rozpatrzenie ofert rozeznania cenowego nastąpi do dnia 05.08.2016r. do godz. 12:00
w Przedszkolu Samorządowym w Świątkach.
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Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert.
Informacja o wyniku rozstrzygnięcia oferty będzie umieszczona na stronie internetowej
BIP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach.
VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferty.

VIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi ofertę na dostarczanie
posiłków dla dzieci w Przedszkolu z najniższą ceną.
2. Podpisanie umowy na wykonanie zadania nastąpi w Przedszkolu Samorządowym w
Świątkach w terminie uzgodnionym z wykonawcą przez Zamawiającego
3. Koperta musi zawierać:
a) formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz
oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu
Wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej.
4. Wykonawcy ubiegający się o usługę muszą spełnić niżej wymienione warunki:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
IX. INNE ISTOTNE

POSTANOWIENIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez szczegółowego
uzasadnienia.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
przed upływem terminu do składania ofert.
4. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
5. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania za pośrednictwem strony
BIP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach
6. W zawiadomieniu wysyłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający
określi termin i miejsce zawarcia umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego.
W razie pytań – osoba do kontaktu telefonicznego – Dorota Przekop tel. 509221959

Załącznik:
Nr 1 Wzór formularz ofertowy wykonawcy
Nr 2 Oświadczenie wykonawcy
Nr 3 Wzór umowy

Załącznik Nr 1

……………………………................
(Pieczęć Oferenta)

….............................................
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
na dostarczanie posiłków w formie Cateringu dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego –
(Przedszkola Samorządowego) w Świątkach

1. Zamawiający:
Zespół Szkolno-Przedszkolny (Przedszkole Samorządowe)
11-008 Świątki 95
Tel. 89 6169880,

509221959 (Dorota Przekop) fax: 89 6169841

Adres e-mail do kontaktu: dorotaprzedszkole@gmail.com
REGON: 519630908
NIP: 7393431490

2. Wykonawca :
Nazwa….....................................................................................................................................
Adres ….....................................................................................................................................
REGON….........................................................NIP…...............................................................
Numer telefonu ……………………………………………….fax: …………………………
Adres e-mail - ……………………………….
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Zdobyliśmy także konieczne informacje potrzebne do
prawidłowego przygotowania oferty.
4. Zobowiązania Wykonawcy:
W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do:
-podpisania umowy na wykonanie zadania w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego
-wystawienia faktury po zakończeniu usługi w terminie płatności uzgodnionym z Zamawiającym
5. W odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe z dnia …....................... oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia za cenę:

Cena jednostkowa brutto za zupę i II danie............................................................zł
(słownie: ......................................................................................................................)
oraz w załączeniu dołączam menu posiłków.
.....................................................................
Pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Oferenta

PROPONOWANE MENU POSIŁKÓW
1. …........................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................
4. …........................................................................................................................................................
5. ............................................................................................................................................................
6. ............................................................................................................................................................
7. …........................................................................................................................................................
8. ............................................................................................................................................................
9. ............................................................................................................................................................
10. …......................................................................................................................................................
11. ..........................................................................................................................................................
12. ..........................................................................................................................................................

Załącznik nr 2

……………………………................
…........................................................
….......................................................
….......................................................
(Pieczęć Oferenta) (miejscowość, data)

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia.

.......................................................................
Pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 3.

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu …………………….. pomiędzy:
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, Świątki 95, 11-008 Świątki,
NIP 739 3431490 reprezentowanym przez:
…Dorotę Przekop .. – Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ds. Przedszkola
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………, NIP: …………………
reprezentowaną przez :
…………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy "Wykonawcą",
treści następującej;
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy:
„Przygotowanie i dostawa gorących obiadów dwudaniowych dla dzieci w wieku 3-6 lat do ZSzP Przedszkola Samorządowego w Świątkach
2. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w dniach zajęć przedszkolnych w godzinach
11.00 – 11.15 w Przedszkolu Samorządowym w Świątkach
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilości przedmiotu zamówienia. Rozliczenie finansowe
Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych zestawów
obiadowych i ich ceny jednostkowej.
5. Posiłki muszą być urozmaicone. Wysokiej jakości zarówno, co do wartości odżywczej, gramatury jak i
estetyki .
6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowywać.
Wykonawca jest zobowiązany dbać o właściwy stan dostarczanych posiłków (posiłki gorące, świeże,
smaczne i estetyczne).
7. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych
niezależnie od ich ilości.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
9. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.
10. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.
11. Cena jednego zestawu obiadowego określona w § 4 zawiera koszt przygotowania i dostarczania posiłku.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów
najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
12. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
13. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ostatecznej ilości posiłków w dniu bieżącym do godz. 8.30
telefonicznie pod wskazany przez Wykonawcę telefon………………………………………….
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków wg zamówienia Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy i wszelkie spowodowane nimi
szkody, tak wobec Zamawiającego jak i wobec osób trzecich, na rzecz których przedmiot umowy jest
bezpośrednio wykonywany.
3. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, że dopuszczają możliwość zmiany (zmniejszenia) liczby dzieci
o której mowa w § 1 ust. 2 umowy przy zachowaniu stawki za zestaw obiadowy ustalonej w § 4, ust.1

niniejszej umowy.
§3
Umowę zawiera się na czas określony tj. od dnia 01.09.2016 r. do 31.10.2016 r.
§4
1. Stawka za jeden posiłek dwudaniowy wynosi:
brutto …………… zł słownie brutto: ……………..;
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za
prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. W trakcie trwania umowy wynagrodzenie nie ulega waloryzacji.
§5
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w okresach
miesięcznych na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków, potwierdzonych wykazem żywionych dzieci
oraz liczbą wydanych posiłków przez przedstawicieli placówek.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
po zakończeniu każdego miesięcznego okresu żywieniowego.
3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
4. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie nie przysługuje.
§6
Wykonawca gwarantuje, że świadczone usługi będą na najwyższym poziomie, a mianowicie:
dostarczane produkty żywnościowe będą świeże, a produkty gotowane przygotowywane tego samego dnia,
co świadczenie usług cateringowych; termosy do przewozu posiłków będą wysterylizowane zgodnie z
przepisami w tym zakresie obowiązującymi.
§7
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane
w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
za niewykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za
odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego
brutto.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto
2. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.
§8
1. Zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany w umowie np. ilości posiłków, harmonogramu
płatności wynikający z wytycznych instytucji pośredniczącej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób upoważnionych do dokonywania czynności, zmian
danych teleadresowych pod warunkiem wystąpienia takich zmian z przyczyn organizacyjnych.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w razie:
a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy;
b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
c) utraty uprawnień do wykonywania usług objętych zakresem przedmiotowym niniejszej umowy;
d) naruszania przez wykonawcę zasad wykonania umowy określonych w § 2 niniejszej umowy pod

warunkiem bezskutecznego wezwania do należytego jej wykonania;
e) negatywnej opinii Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej dotyczącej norm żywieniowych.
f ) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
g) gdy bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczął dostarczania posiłków oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
h) gdy Wykonawca nienależycie wywiązuje się z postanowień umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności mimo dodatkowego wezwania w terminie
21 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie;
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru usług;
c) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.Wykonawca nie może powierzyć części zamówienia podwykonawcom.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie,
będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowa niniejsza zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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