Gdańsk, dnia 21.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/MM/2017
Przedmiot usługi: świadczenie usług cateringowych w przedszkolach MegaMocni w Gdańsku, prowadzonych przez
Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo, w związku realizacją projektu pt. „Megamocne Przedszkolaki” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 3,
EDUKACJA, DZIAŁANIE 3.1, EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo
Ul. Startowa 4a, 80-461 Gdańsk
NIP: 583-315-47-06
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 oraz Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zamawiającego nie obwiązuje ustawa Prawo
Zamówień Publicznych.
Zapytanie ofertowe ma na celu wybór Wykonawcy do realizacji usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia: usługa cateringowa- przygotowanie i dostarczanie posiłków przedszkoli MegaMocni
prowadzonych przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo:
- Niepubliczny żłobek i przedszkole MegaMocni, ul Cieszyńskiego 1a, Gdańsk;
- Niepubliczne przedszkole MegaMocni, ul. Startowa 4a, Gdańsk;
- Niepubliczne żłobek i przedszkole, ul. Andruszkiewicza 5, Gdańsk
- Niepubliczne przedszkole MegaMocni, ul. Noskowskiego 1, Gdańsk
2. Kod CPV:
CPV: 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków
CPV: 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych
CPV: 55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 207 dzieci w wieku przedszkolnym, do 4
przedszkoli prowadzonych przez Zamawiającego w okresie od 01.10.2017r. do 31.12.2018r.
b) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które odbywają się zajęcia w
przedszkolu, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie
odbywają się zajęcia dla dzieci.
c) Dzienny jadłospis powinien obejmować:
a. Śniadanie/ drugie śniadanie oraz napój do śniadania 150-200 ml/os
b. Obiad: zupa, drugie danie i surówka (zbiorczo/ wieloporcjowo w systemie Duni form)
c. podwieczorek: słodka bułka (ciasto) lub desery mleczne, owoce ( w tym sezonowe)
d) Usługa cateringowa obejmuje zapewnienie odpowiedniego sprzętu (talerzyki, szklanki i inne podobne
elementy). Posiłki przygotowywane zgodnie z normami HACCP, na bazie produktów najwyższej jakości; posiłki
nie mogą być przygotowywane z półproduktów. Próbki przechowywane u wykonawcy, zgodnie z art. 72
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywieniu (Dz. U. 2015.594 ze zm.). Wykonawca
usługi będzie zobowiązany do przestrzegania diet pokarmowych dzieci.
e) Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania próbek żywnościowych na podstawie art. 72 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywieniu (Dz. U. 2015.594 ze zm.)
f) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania zgodności świadczonych usług z obowiązującymi normami
zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi i w tym zakresie odpowiada przed
Państwowym Inspektorem Sanitarnym dla miasta Gdańska
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g)

h)

i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Produkty w dziennym jadłospisie musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia
2015 roku w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach
systemu oświaty oraz wymagań jakie musza spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1256)
Wykonawca najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca świadczenia usług
ustali i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycje jadłospisu na okres kolejnego miesiąca,
zamawiający ma prawo do dokonania zmian w jadłospisie.
Posiłki musza być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.
Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o
właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do
wieku dzieci.
Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych
niezależnie od ich ilości. Pojemniki zbierane będą w następnym dniu dostawy posiłków.
Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o
nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.
W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności.
Cena jednostkowa posiłku winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy.
Rozliczenie finansowe Wykonawcy za usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie
dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.
Rozliczenie odbywa się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Z udziału w zapytaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo oraz osobowo z
Zamawiającym.
2. 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. posiadają potencjał techniczny oraz uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów
podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, posiada uprawnienia dla miejsca
rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej tj. posiada decyzję Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej. Ocena spełniania w/w warunków dokonana w oparciu o kopię decyzji PSSE, wpis do
ewidencji gospodarczej z odpowiednim PKD dla oferowanej usługi.
b. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat
zrealizował co najmniej 1 usługę w kwocie równej lub wyższej niż 100 000 zł brutto, w zakresie zbliżonym do
przedmiotu zamówienia. Jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to z tego
okresu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana w oparciu o kopie umów, faktur lub innych
dokumentów potwierdzających realizację usług o wartości w kwocie równej lub wyższej niż 100 000 zł brutto.
c. Dysponują doświadczeniem w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków do placówek edukacyjnych
(przedszkola, szkoły) tj. w okresie ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 1 usługę dostarczania posiłków do
placówki edukacyjnej dla min. 50 dzieci przez okres min. 6 miesięcy. Ocena spełniania w/w warunków
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4.

dokonana w oparciu o kopie umów, faktur lub innych dokumentów potwierdzających realizację usług
dostarczania posiłków do placówki edukacyjnej dla min. 50 dzieci przez okres min. 6 miesięcy
Zamawiający może anulować zapytanie ofertowe przed upływem terminu rozstrzygnięcia. Informacja o anulacji
zapytania ofertowego znajdzie się na stronie internetowej Zamawiającego.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.10.2017 do 31.12.2018 r.
VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.przedszkolemegamocni.pl oraz w bazie konkurencyjności.
2. Oferta powinna być przesłana do dnia 29.09.2017 r. do godz. 17.00 w wersji papierowej za pomocą poczty,
kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Startowa 4a, 80-461 Gdańsk. Decyduje data wpływu.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VIII. OCENA OFERT
Kryteria wyboru i sposób oceny złożonych ofert:
1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Oferenta niespełniającego warunków udziału w
postępowaniu lub jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z niniejszym zapytaniem.
2. Kryteria wyboru ofert:
a. cena brutto dziennego wyżywienia dla jednego dziecka (waga kryterium 100% całościowej oceny)
3. Sposób oceny:
a. cena 100% - cena brutto oferty najniższej / cena brutto oferty badanej x 100 = ilość punktów;
4. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przedstawione wybranemu oferentowi oraz upublicznione na
stronie www.bazakonkurencyjnosci.pl
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej
znajdującej się pod adresem www.strd.pl
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta za pośrednictwem kontaktu
telefonicznego, poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
X.
1.

2.

WARUNKI ZMIANY ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji projektu w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasad konkurencyjności
zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego
określonej w umowie zawartej z wykonawcą, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

XI. DODATKOWE INFORMACJE
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Dodatkowych informacji udziela Maja Molska pod numerem telefonu 501-835-532 oraz adresem e-mail:
m.molska@strd.pl
XII. ZAŁĄCZNIKI
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
2. Wzór formularza ofertowego.
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Wykonawca/pieczątka:

Załącznik nr 1

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe …………………… dotyczące ……………………., oświadczam, że jako Oferent nie jestem
powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

………………………………..
podpis upoważnionego przedstawiciela
Oferenta

…………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

…………………,…………..
(miejscowość, data)
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Załącznik nr 2
Formularz oferty

OFERTA
w postępowaniu ofertowym ………. w obiekcie …………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dla ww. zamówienia ja/my niżej podpisany/ni*
................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
Nazwa Wykonawcy:……………..…………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………….
NIP:…………………………………………………………………………………………
REGON:……………………………………………………………………………………
Tel./faks:…………….……………………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………...
(należy zamieścić dane Wykonawcy/Wykonawców, a w przypadku składania oferty przez podmioty występujące
wspólnie podać nazwy i dokładne adresy wszystkich wspólników, wskazując również pełnomocnika)
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i akceptujemy bez
zastrzeżeń wszystkie warunki w nich określone oraz składamy ofertę na wykonanie zamówienia o następującej
treści:
cena brutto dziennego wyżywienia dla jednego dziecka:……………………………………………………………..……………………………PLN
(słownie:..................................................................................................................................)
2. Składam/y niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*.
3. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania ceny przedmiotu
zamówienia i uwzględniliśmy je w naszej ofercie.
4. Oświadczam/y, że oferowana przez nas cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający z tytułu realizacji
niniejszego przedmiotu zamówienia, w przypadku wyboru naszej oferty.
5. Oświadczam/y, iż zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym i
załącznikach stanowiących jego integralną część oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą w całości w terminie do …………… r.
6. Uważam/y się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
7. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie
zostaną wskazane przez Zamawiającego.
8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1) …………………………………………………………………………………………….,
2) ……………………………………………………………………………………………..

W przypadku konieczności udzielania wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się
do:…………………………….. (imię i nazwisko), tel./faks……………………., e-mail……………………………………………………………………………

……….……………………………………………………
(czytelny podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu lub
pełnomocnika)
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