Żuromin, dnia 21.05.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację usług cateringowych w ramach realizowanego zadania
„Akademia Umiejętności Uniwersalnych”
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku określonego w „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020”

I. Zamawiający
Centrum edukacji i rozwoju LOGOS
Jacek Lorkowski
ul. Wetmańskiego 10
09-300 Żuromin
NIP: 5691065268
kontakt@logoscentrum.pl

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Usługi cateringowe realizowane w ramach zadania „Akademia umiejętności uniwersalnych”
2. Usługi realizowane będą w ramach zadania realizowanego w projekcie „Żuromińska kuźnia
kompetencji i umiejętności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

III.

Specyfikacja warunków zamówienia

Przedmiotem

zapytania o cenę jest zapewnienie usług cateringowych w ramach zadania

realizowanego przez Zamawiającego „Akademia umiejętności uniwersalnych”.
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Opis przedmiotu zamówienia w ramach zadania: Akademia umiejętności uniwersalnych
Zamówienie obejmuje zapewnienie cateringu dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – uczniów
szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Żuromin uczestniczących w realizowanym projekcie.
W ramach realizowanego zadania zorganizowane zostaną zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży
dla łącznej liczby 783 uczniów, gdzie każdy z uczniów weźmie udział w dwóch 3-dnowych warsztatach
rozwijających umiejętności uniwersalne.

Liczba osobodni warsztatów: 4 698: 158 grup x 3 dni x średnio 10 osób/dzień
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmująca zapewnienie drugiego śniadania dla
każdego uczestnika. Zalecane normy kalorii powinny zawierać się w przedziale 1500-2000 kalorii.
Drugie śniadanie powinno obejmować:
Naleśniki/zupy/sałatki/makarony/inne

zaproponowane

przez

Wykonawcę

przy

wymaganej

gramaturze powyżej 200 gramów na osobę oraz napój w postaci sok/woda o pojemności co najmniej
0,3 l dla każdego uczestnika.
Dania ciepłe powiny być dostarczone w temperaturze min 70oC w dniu i o godzinie określonej przez
Zamawiającego do wskazanego miejsca realizacji szkolenia. Jadłospis powinien być urozmaicony;
rodzaj potrawy nie może powtarzać się w odniesieniu do tej samej grupy warsztatowej – każda grupa
realizuje 3 dni warsztatu.
Wszystkie posiłki muszą być wykonane ze świeżych produktów z zachowaniem przepisów sanitarno epidemiologicznych oraz HACCAP. Transport posiłków musi odbywać się w opakowaniach i środkami
transportu zgodnymi z polskimi przepisami w zakresie transportu żywności.
Przygotowane i dostarczane posiłki będą zawierały informacje, które produkty zawierają poszczególne
alergeny.
Sposób dostarczania żywności i odbioru pojemników przez Wykonawcę:
a) Dostarczanie posiłków w systemie dystrybucji – bemarowym lub innych pojemnikach
zabezpieczonych przed utratą ciepła w godzinach określonych w harmonogramie
szkolenia,
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b) wykonawca usługi będzie odpowiadała za odkładanie próbek pokarmowych zgodnie z
normami i przepisami prawa, w zakresie przechowywania próbek żywności,
c) odbiór bemarów, a także innych naczyń/pojemników służących do przechowywania,
dystrybucji i transportu żywności przed następnym dniem dostawy;
d) zmywanie i dezynfekcja bemarów, pojemników GN, termosów, a także innych urządzeń
służących do przechowywania, przewozu, dystrybucji żywności, zgodnie z przepisami
sanitarno –epidemiologicznymi przy użyciu własnych środków czystości posiadających
atest PZH;
e) odbiór odpadów pokonsumpcyjnych w każdym dniu od Zamawiającego i ich utylizację
oraz mycie i dezynfekcja pojemników przeznaczonych na odpady pokonsumpcyjne.
Termin realizacji usługi: czerwiec – listopad 2021 zgodnie z harmonogramem przekazanym przez
Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia. Miejsce dostarczenia
usługi: wskazane bydynki szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Żuromin
oraz Centrum edukacji i rozwoju LOGOS, ul, Wetmańskiego 10, 09-300 Żuromin.

IV.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
Dobór kodów na podstawie:
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG);
ZAŁĄCZNIKA XIV: Usługi, o których mwa w Art. 74. Udzielanie zamówień na usługi społeczne
i inne szczególne usługi:
55.32.10.00-6 - Usługi przygotowywania posiłków
55.51.10.00-5 - Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów
55.52.00.00-1 - Usługi dostarczania posiłków

V.

Warunki udziału w postępowaniu:

W związku z realizacją zamówienia w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego zamówienie kierowane jest do Oferentów, którzy:
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a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację
treści zapytania.

b)

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli prawo nakłada

obowiązek posiadania tych uprawnień.
c) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
niezbędnym do wykonania zamówienia.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepowiązany kapitałowo i osobowo z
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 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,



Pozostawianiu 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.

Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie - załącznik nr 2 o niewystępowaniu
osobowych lub kapitałowych w/w powiązań z Zamawiającym. Niezłożenie oświadczenia będzie
wiązało się z odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
2. Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W cenie usługi Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty związane z jej realizacją, zgodnie z
podanym opisem szczegółów zamówienia.
4. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.
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5. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią Oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być
podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Oferenta.
6.

Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach niniejszego zapytania: Jacek Lorkowski, tel.

502 587 885, e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

VII.

Termin i miejsce składania

1.

Termin składania ofert upływa: 26 maja 2021 r.

2.

Tryb składania ofert: elektronicznie w postaci skanu dokumentów na

adres e-mail:

kontakt@logoscentrum.pl do 26 maja 2021 r. do godz.23.59 w temacie: Usługi cateringowe w
ramach zadania Akademia Umiejętności Uniwersalnych lub osobiście w biurze Zamawiającego:
Centrum edukacji i rozwoju LOGOS, ul. Wetmańskiego 10, 09-300 Żuromin.
3.

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

4.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

IX. Informacje dotyczące wyboru oferty:

1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę

zgodnie z przedstawionymi wyżej kryteriami.
2.

W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający

dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
3.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie

lub więcej ofert przestawia taką samą cenę

Zamawiający w pierwszej kolejności zaproponuje

wykonaniu usługi Oferetnowi, który zadeklarował w formularzu ofertowym stosowanie klauzul
społecznych przy realizacji zamówienia. W przypadku gdy więcej niż jedna oferta będzie zawierała tą
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samą cenę oraz deklarację stosowania klauzul społecznych Zamawiający podejmie negocjacje z
Oferentami dokonując wyboru Oferenta oferującego korzystniejszą cenę.
4.

X.

Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Przesłanki odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:


Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.



Nie zostanie złożona na odpowiednich formularzach.



Zostanie złożona po terminie składania ofert.



Będzie zawierała rażąco niską cenę.



Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.



Wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.

XI. Termin i forma realizacji zamówienia:
Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 30.11.2021 r.
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