Lublin dn. 29.10.2018 r.
Zaproszenie do składania ofert
na świadczenie usługi cateringowej w związku z realizacją projektu ,,Moje przedszkole - wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Językowym "Bajkowy Raj" z oddziałem Integracyjnym
w Łukowie”, Numer naboru: RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.
I.

Postanowienia wstępne

1.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18 pt. Moje przedszkole wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Językowym "Bajkowy Raj" z oddziałem
Integracyjnym w Łukowie”, Numer naboru: RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

2.

Zamawiającym jest Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami

Integracyjnymi Marek Tarasiuk ul. Pana Tadeusza 7, 21-400 Łuków
3.

4.
5.

II.

Wybór Wykonawcy odbywa się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez
stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U.2015.2164 ze zm.).
Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Zamawiającego http://bajkowy-raj.pl/ oraz na stronie
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl .

Przedmiot zapytania ofertowego:

Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV):
1. 55322000-3 – usługi gotowania posiłków
2. 55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków
3. 55521200-0 – usługi dowożenia posiłków
4. 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków
Przedmiotem zapytania jest zapewnienie całodziennego wyżywienia w postaci drugiego śniadania, dwudaniowego
obiadu oraz podwieczorka dla dzieci uczęszczających do przedszkola.
II.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Usługa obejmuje dostarczenie posiłków jako pełnego wyżywienia dla maksymalnie 30 dzieci dziennie, przy założeniu
frekwencji na poziomie minimum 90%.
Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w przedszkolu powinien zawierać:
- drugie śniadanie + napój
- dwudaniowy obiad + napój
- podwieczorek
Minimalne wymagania dotyczące składników i potraw dla przygotowywanych posiłków:
Drugie śniadanie:
codziennie: pieczywo mieszane, ser, wędlina, dżem, pomidor, ogórek, zupa mleczna lub kakao
dwa razy w tygodniu: parówki, twarożki, pasty, jajka
Obiad:
- codziennie – zupa + drugie danie
- minimum raz w tygodniu – ryba
- dwa razy w tygodniu posiłek mięsny, do każdego posiłku surówka i kompot/sok/woda
Podwieczorek:
- trzy razy w tygodniu – owoce
- dwa razy w tygodniu – serek, budyń, kisiel, sałatka warzywna/owocowa, jogurt

III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy:
1. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. dysponujący potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia :
- lokal gastronomiczny, pojazd – środek transportu do przewożenia żywności posiadający pozytywną opinię
sanitarną wydaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, pojemniki/termosy, w której przewożona
będzie żywność są zgodne z wymaganiami systemu HACCP.
- kopia pozytywnej opinii sanitarnej wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną na użytkowanie
lokalu gastronomicznego z cateringiem;
- oświadczenie Wykonawcy, że posiada pojemniki/termosy niezbędne do realizacji zamówienia zgodne
z wymaganiami HACCP w ilości odpowiedniej do ilości przygotowywanych posiłków.
3. nie powiązani 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:
− 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
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę
dokumenty i oświadczenia (ocena formalna).
Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną
dopuszczone do oceny zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej.
IV.

Termin i miejsce złożenia ofert

Zainteresowani realizacją przedmiotu zapytania ofertowego powinni przesłać lub złożyć pisemną ofertę
w siedzibie Zamawiającego Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi Marek
Tarasiuk ul. Pana Tadeusza 7, 21-400 Łuków, do dnia 06.11.2018 do godziny 16.00.
Ofertę prosimy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Moje przedszkole - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w
Niepublicznym Przedszkolu Językowym "Bajkowy Raj”. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert faxem oraz drogą
elektroniczną (skan dokumentów).
V.
Termin realizacji zamówienia:
Listopad 2018 – listopad 2019
VI. Termin związania ofertą
Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami
1)
Osoba upoważnioną ze strony Zamawiającego zapytania ofertowego do kontaktów z Oferentami jest Pan Marek
Tarasiuk tel. 507-100-104, e-mail: przedszkole@bajkowy-raj.pl, Kontakt w dni robocze w godzinach 9:00-16:00
2)
Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać w formie pisemnej na adres
poczty elektronicznej: przedszkole@bajkowy-raj.pl,

VIII. Oferta
Oferta powinna zawierać:
− wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1);
− oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz o dysponowaniu
potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia (zał. nr 2);
− oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 3);
− podpisaną klauzulę informacyjną z art.13 RODO związaną z postepowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie
z zasadą konkurencyjności (zał. nr 4);
− kopię pozytywnej opinii sanitarnej wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną na użytkowanie
lokalu gastronomicznego z cateringiem;
− oświadczenie Wykonawcy, że posiada pojemniki/termosy niezbędne do realizacji zamówienia zgodne
z wymaganiami HACCP w ilości odpowiedniej do ilości przygotowywanych posiłków (zał. nr 5).

Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczone za zgodność
z oryginałem. Nie dopuszcza się możliwość składania dokumentów faxem lub drogą elektroniczną (skan dokumentów).
OCENA OFERT
1.
Ocena ofert jest dwuetapowa:
1 etap – ocena formalna
2 etap – ocena merytoryczna
2.
Ocena formalna odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu ofert i ma na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne
wymagania wynikające z treści zapytania ofertowego.
3.
Zamawiający odrzuca oferty, jeśli:
1) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
2) Do oferty nie załączono:
−
−
−
−
−
−

4.
5.

wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1 (Formularza oferty),
wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 2 (Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia oraz o dysponowaniu potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia),
wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 3 (Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym),
podpisanego Załącznika nr 4 (Klauzula informacyjna z art.13 RODO związana z postepowaniem o udzielenie
zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności),
kopii pozytywnej opinii sanitarnej wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną na użytkowanie
lokalu gastronomicznego z cateringiem,
oświadczenia Wykonawcy, że posiada pojemniki/termosy niezbędne do realizacji zamówienia zgodne
z wymaganiami HACCP w ilości odpowiedniej do ilości przygotowywanych posiłków (zał. nr 5).

Oferta nie spełnia kryteriów koniecznych.
Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej i wyboru oferty
najkorzystniejszej.
Kryteria oceny ofert:

6.
1.

Cena za łączną wartość brutto usługi – maksymalna ilość punktów do zdobycia – 70 pkt, wyliczana wg wzoru:
Ilość punktów = (Cena oferowana brutto najtańszej oferty/Cena oferowana brutto ocenianej oferty) x 70

2.

Realizacja usługi przez przedsiębiorstwo społeczne – 30 pkt
TAK – 30 pkt.
NIE – 0 pkt.

IX.
Wykluczenie z udziału w postępowaniu
W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo (patrz
punkt III), w szczególności poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
c)

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
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było
to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień, licencji
jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu
poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie, lub z dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia
podstaw do wykluczenia z postępowania.
X.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.

2.

XI.
1.
2.
3.
4.

XII.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
3.
4.
−
−
5.
6.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich, którzy złożyli oferty
w ustalonym terminie. Przedmiotowa umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie
przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, w obowiązującym w niniejszym postępowaniu kryterium.
W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych,
poddanych ocenie ofert.
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
Wszystkie oferty, złożone w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia przeszkodę postępowania uniemożliwiającą zawarcie
ważnej umowy.
Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na
realizację zamówienia).
Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części na każdym czasie bez podania przyczyny,
Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
Zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem są
obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji.
Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę
czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:
niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy Wykonawca nie zapewni
w określonym terminie odpowiedniej ilości i jakości wyżywienia,
niestosowania klauzul społecznych (jeśli Wykonawca zobowiązał się do ich stosowania),
Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy osobom trzecim.
Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem są
obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.

Załączniki:
1. Formularz oferty (Załącznik nr 1)
2. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz o dysponowaniu
potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia (Załącznik nr 2)
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3)
4. Klauzula informacyjna z art.13 RODO związana z postepowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą
konkurencyjności (Załącznik nr 4)
5. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada pojemniki/termosy niezbędne do realizacji zamówienia zgodne z
wymaganiami HACCP w ilości odpowiedniej do ilości przygotowywanych posiłków (zał. nr 5)

Zamawiający

