ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019
Na usługę: Przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników szkoleń
przeprowadzanych w ramach projektu- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa
mazowieckiego”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

1.Nazwa i dane teleadresowe
Zamawiającego:

2. Nazwa Beneficjenta

3.Wspólny słownik zamówień ( CPV )

4.Przedmiot zamówienia:

5. Harmonogram realizacji
zamówienia

Gmina Kazanów
Ul. Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów
Tel. 48 38 64 910
Gmina Kazanów
NIP: 8111715870
REGON: 670223793
Kody CPV:
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczania
posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników szkoleń
przeprowadzanych w ramach projektu- „Podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
14 dni od dnia podpisania umowy.

6.Szczegółowy opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr
przedmiotu zamówienia
1 do zapytania ofertowego.
7.Uprawnienia do
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
wykonywania określonej działalności
spełniają warunki:
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
 Sytuacja finansowa oraz posiadane środki gwarantują
nakładają obowiązek ich posiadania.
należyte wykonanie niniejszej umowy.
 Nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie
upadłościowe, likwidacyjne lub układowe oraz wedle jego
najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące
spowodować wszczęcie takich postępowań.
8.Wymagania dotyczące sposobu 1.Oferta musi zostać sporządzona na „Formularzu ofertowym",
przygotowania ofert
zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
2.Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3.Oferta musi zawierać pełną nazwę oferenta, adres siedziby, dane
kontaktowe (telefon, e-mail), NIP oraz datę sporządzenia
4.Cena oferty musi być przedstawiona w PLN w kwotach brutto
5.Cena oferty winna być ceną, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów
i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz powinna zawierać wszelkie

koszty i obciążenia związane z należytym wykonaniem zamówienia.
Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie
Zamawiający będzie musiał podjąć, a wynikają one z opisu
przedmiotu zamówienia, jak również koszty w przedmiotowym
opisie nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia np.
koszty dostarczenia po. Przedmiot zamówienia opisany jest
w załączniku nr 1 do zapytania.










W formularzu ofertowym Oferent przedstawia cenę netto
i brutto za asortyment zamówienia.
Podana cena obowiązuje przez cały okres realizacji projektu
i nie podlega waloryzacji.
Formularz ofertowy wraz z załącznikami musi być
podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji
oferenta. Za osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione wskazane we
właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej bądź w stosownym
pełnomocnictwie. Jeżeli pełnomocnictwo do podpisania
oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty
należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
Wprowadzenie przez Oferenta zmian uniemożliwiających
ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami w „Formularzu
ofertowym" spowoduje odrzucenie oferty.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyników postępowania. Organizator postępowania nie
odpowiada za koszty poniesione przez oferentów
w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część
załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle
według postanowień niniejszego zapytania.
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153 poz. 1503 ze zm.)
powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie
z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa". Stosowne
zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa,
Wykonawca winien złożyć na „Formularzu Ofertowym".
W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy
przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do oferty
załączyć
uzasadnienie
w
kwestii
związanej
z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa.
Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części
dotyczącej
tajemnicy
przedsiębiorstwa
upoważni
Zamawiającego
do
odtajnienia
dokumentów
i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

9.Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki (weryfikowane na podstawie
dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty):
a)
nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak
powiązań
osobowych
lub
kapitałowych
z Zamawiającym
b)
akceptują przedstawione przez Zamawiającego warunki
płatności
c)
znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d)
nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie
upadłości/ likwidacji lub, co do których nie ogłoszono
upadłości/ likwidacji;
e)
posiadają uprawnienia do wykonania określonej
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień, w tym : aktualne zaświadczenie
o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej
kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opinie,
oświadczenia, decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, w zakresie zatwierdzenia świadczenia usług
cateringowych obejmujących produkcję i przewóz posiłków.

10. Kryteria oceny ofert

Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na
podstawie następujących kryteriów, którymi są:

CENA (C)- 100%
1.KRYTERIUM CENA – 100 PUNKTÓW
Przez CENĘ rozumie się całkowitą cenę brutto , uwzględniającą
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
(z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań publiczno-prawnych,
także podatku od towarów i usług – VAT, jeśli dotyczy). Wykonawca
zawrze w cenie brutto wszystkie koszty niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, dostarczenia
posiłków bezpośrednio do placówek( opakowania na posiłki,
transport, załadunek, rozładunek).
Punkty będą liczone wg. poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto
C= -------------------------------- x 100
Cena brutto ocenianej oferty

1. Ostateczna ocena ofert to punkty uzyskane w kryterium CENA.
2. Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku.

3. Za najkorzystniejszą zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.
4. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić
dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których
oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty
przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób
odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta
przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający
przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli
w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca
zobowiązany
jest
złożyć
ofertę
ostateczną
w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
5. Zamawiający ma prawo zażądać od oferenta potwierdzenia na
prawdziwość składanych oświadczeń dodatkowych dokumentów,
które muszą być dostarczone drogą e-mailowa
w ciągu 3 dni od wysłania wezwania. W przypadku braku
dostarczenia żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie
zamawiający uzna że oferent nie spełnia kryteriów dostępu.
6. Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające do 50%
wartości zamówienia.
11.Warunki zmiany umowy

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający
z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponosi
pełną odpowiedzialność finansową, za nienależyte wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z umową o dofinansowanie
projektu.
Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż
Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę
w niżej określony sposób.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10 % wartości umowy, za nieuzasadnione
zerwanie umowy
b) za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w
wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte, w
wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto.
c) W przypadku naliczenia 2 kar umownych Zamawiającemu
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
d) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może
naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 50% łącznego
wynagrodzenia brutto.
e) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary
umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża zgodę bez konieczności dodatkowego powiadomienia.
f) Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez
Zamawiającego szkody, przysługuje mu prawo dochodzenia

odszkodowania uzupełniającego.
g) Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy także
po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.
h) Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający
dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu
w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających,
w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia
określonego w zawartej z Wykonawcą umowie, o ile
zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem
zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne
stosowanie zasady konkurencyjności.
i) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę
w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
j) Dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania zamówienia
w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie
stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,
a zaistniałych po zawarciu umowy.
Istotne postanowienia umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian
w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany
w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany
zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu,
a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
 wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie
wykonania przedmiotu zamówienia;
 wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od
Zamawiającego i Wykonawcy;
 wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły
wyższej;
 zmiany istotnych regulacji prawnych;
 zmian w zawartej umowie o dofinansowanie,
 gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
Umowy,
 wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana Umowy będzie
umożliwiać
usunięcie
rozbieżności
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez Strony,
Zamawiający może unieważnić umowę w okresie 7 dni od

unieważnienia postepowania na podstawie, którego została
podpisana umowa. Unieważnienie postępowania może nastąpić
z powodu uchybień proceduralnych lub gdy procedura została
przeprowadzona niezgodnie z zapisami niniejszego zapytania.
12. Płatności

Płatność zostanie zrealizowana w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionego rachunku lub faktury.

13.Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.
Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert:
 w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na
adres e-mail: sekretariat@kazanow.pl wówczas w temacie
wiadomości należy wpisać „Oferta w postępowaniu nr 2/2019”.
Lub
 Osobiście lub pocztą/kurierem na adres: Urząd Gminy
w Kazanowie (pokój nr 8) Ul. Plac Partyzantów 28, 26-713
Kazanów
Wszystkie oferty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie
do 05.02.2019. do godziny 8:00. Wykonawca winien umieścić ofertę
w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie oraz powinna być
oznakowana następującym tekstem:
Oferta w postępowaniu prowadzonym w ramach Zapytania
ofertowego nr 2/2019- Usługa przygotowania i dostarczania
posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników szkoleń
przeprowadzanych w ramach projektu- „Podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

14. Forma, termin i miejsce
składania oferty

15. Zakres wykluczenia
z zapytania ofertowego

16. Załączniki

Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą wnioskować
o wyjaśnienia lub uszczegółowienie dotyczące treści Zapytania
ofertowego najpóźniej do 48 godzin przed terminem składania
ofert,
wysyłając
zapytanie
na
adres
mailowy:
sekretariat@kazanow.pl
Z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni
są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Gminą
Kazanów, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań,
oraz osobami wykonującymi w imieniu Gminy Kazanów czynności
związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty.
Integralną część niniejszego zapytania stanowią:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3- Wzór umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania,
zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do
unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

16. Informacje administracyjne

17.Data
upublicznienia
ofertowego
18. Podpis zamawiającego

zapytania

Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec
Zamawiającego (oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych
przysługujących im roszczeń).
Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie
prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku zmiany treści zapytania podmioty, do których wysłano
zapytania ofertowe oraz podmioty, które odpowiedziały na
zapytanie do dnia zmiany treści zapytania, otrzymają nową wersję
zapytania wraz z wydłużonym okresem składania ofert.
Ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje
Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub w części, bez
względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania
wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej
oferty
w
przypadku
rezygnacji
z podpisania umowy przez oferenta, który został wybrany.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych
warunków realizacji umowy z najlepszymi oferentami. O miejscu
i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi
wybranego Oferenta.
Postępowanie
prowadzone
jest
zgodnie
z
„Zasadą
konkurencyjności" poprzez:
 upublicznienie zapytania ofertowego tj. umieszczenie go
na stronie www (internetowej) beneficjenta;
 wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech
potencjalnych wykonawców;
 zebranie i ocenę ofert;
 wybór Wykonawcy;
 sporządzenie protokołu z postępowania o udzielenie
zamówienia
 upublicznienie informacji o wyniku postępowania
w tożsamy sposób jak zostało dokonane upublicznienie
zapytania ofertowego
28.01.2019r.

Załącznik nr 1– Opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
do zapytania ofertowego nr 2/2019
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla
uczestników szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu- „Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa mazowieckiego”.
Usługa cateringowa będzie obejmować :
Przygotowanie i dostawę gotowych, ciepłych posiłków dla osób dorosłych tj. uczestników szkoleń
i instruktorów prowadzących szkolenia- obiad (zupa + II danie) w jednorazowych opakowaniach dla
każdego posiłku oddzielnie.
Opis:
Ilość obiadów: Zamawiający przewiduje max 604 gorące posiłki obiadowe do dostarczenia.
Posiłki będą zamawiane w ilości: 13 lub 26 sztuk w dostawie, w danym dniu. Zamawiający
przed każdą dostawą (najpóźniej 2 dni przed) potwierdzać będzie ilość obiadów, datę i miejsce
dostawy.
2. Termin: Dostawy realizowane będą od lutego 2019 roku do końca grudnia 2019 roku. Obiady
powinny być dostarczane w godz. od 12:00 do 14:00 od poniedziałku do niedzieli. W
sytuacjach szczególnych istnieje możliwość zmiany godzin dostarczania posiłków przez
Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu.
3. Miejsce dostarczania: Odbiór posiłków odbywać się będzie na terenie Gminy Kazanów
(województwo mazowieckie) w szczególności mogą to być szkoły w miejscowościach tj
Kowalków, Zakrzówek, Kazanów.
4. Zakres zamówienia:
 Przez posiłek rozumiem się:
a) zupa (400 ml) + pieczywo (1 bułka lub 2 kromki chleba),
b) mięso lub ryba (150g) + produkt węglowodanowy (200g) + surówka, jarzyny gotowane (150g).
 Posiłki muszą być dostarczane w opakowaniach jednorazowych - oddzielnie dla każdego
uczestnika szkolenia.
 Wykonawca wraz z posiłkiem dostarczy jednorazowe sztućce.
 Wykonawca musi posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty na opakowania, w których
dostarczane będą posiłki.
 Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem, gwarantując utrzymanie
odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
 Transport posiłków powinien odbywać się samochodem przystosowanym do przewozu
żywności, na który Wykonawca posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające
dostosowanie pojazdu.
 Dokładna data uruchomienia dostawy posiłków zostanie przekazana Wykonawcy przez
Zamawiającego.
 Wykonawca zobowiązuje się do nie stosowania gotowych potraw konserwowych oraz
dostępnych na rynku ulepszaczy smaków, jak również gotowych dań w torebkach.
 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania obiadów o najwyższym standardzie, na bazie
produktów najwyższej jakości, świeżych, naturalnych, zgodnie z normami bezpieczeństwa
i standardami HACCP.
1.


















Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania Zaleceń i Norm
obowiązujących i zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia, a także zasad zdrowego
żywienia oraz zasad żywienia zbiorowego, jak również jakości i zgodności z warunkami umowy.
Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz
uwzględniać normy produktów.
Obiady mają być przygotowywane zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia
bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w Ustawie z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. : Dz.U. z 2017 r., poz. 149 z późn.
zm.).
Obiady muszą być przygotowywane przez osoby posiadające zaświadczenie lekarskie z badań
przeprowadzonych do celów sanitarno – epidemiologicznych w zakładzie spełniającym
wymagania higieniczno – sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do
obrotu posiłki, środki spożywcze.
Wydawanie obiadów leży po stronie Zamawiającego.
Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcję we własnych pomieszczeniach termosów
i opakowań, w których będą dostarczane posiłki, zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi
i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP.
Wykonawca jest gotowy do realizowania przedmiotu zamówienia w przypadku zakłócenia
procesu technologicznego (z przyczyn niezależnych, braku energii elektrycznej, braku wody
itp.) wytwarzanych posiłków-wykonawca zobowiązany jest przedstawić alternatywną
propozycję dostarczanych posiłków np. suchy prowiant.
Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek obiadów do celów sanitarno–
epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozliczenie następować będzie za faktycznie dostarczone obiady według ceny, podanej
w ofercie cenowej. W przypadku wykonywania zmniejszonego zakresu usługi, niż wskazany
w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie niewykonanej
części usługi.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania comiesięcznych faktur VAT z terminem płatności
14 dni. Faktura VAT jest wystawiana na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego
protokołu zestawienia liczby obiadów przygotowanych i dostarczonych przez Wykonawcę
w danym miesiącu.

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy
OFERTA
ZŁOŻONA W ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 2/2019
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kazanów
Ul. Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów
Tel. 48 38 64 910
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy
Adres
REGON:

NIP:

Nr telefonu
Adres e-mail
Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia tj. usługa przygotowania i dostarczania
posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych, za następującą cenę:
za cenę w wysokości ........................ zł brutto za 1 obiad, co za przewidywaną ilość zamawianych
obiadów w okresie obowiązywania umowy (604 szt.) daje kwotę w wysokości ......................... zł brutto.
Wartość całego zamówienia liczona jest według wzoru: 604 szt. x cena posiłku netto/brutto
Wartość netto całego zamówienia: …......... zł, słownie: …........................................................................... .
Wartość zamówienia powiększona o podatek VAT … % w wysokości ….......... zł.
Wartość brutto całego zamówienia: ….........zł, słownie: ….......................................................................... .
Oferuję/my wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnego z wymaganiami i warunkami zawartymi
w Zapytaniu ofertowym 2/2019.
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1. Zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia;
2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania;
3. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
3. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;

4. Jestem(śmy) świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
5. W przypadku udzielenia mi(nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia pisemnej umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
6. Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający i konieczny ze
szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w Zapytaniu Ofertowym, w tym w załączniku nr 1 oraz
wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu
nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych;
7. Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego;
8. Oświadczam(y), że dysponuję(emy) adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym,
umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia;
10. Akceptuję(emy) przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności;
12. Oświadczam, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Ponadto wobec firmy nie ogłoszono i nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/
likwidacji.
13. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
14. Oświadczam(my) iż posiadam(my) wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
15. Oświadczam(my) iż posiadam(my) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym : aktualne zaświadczenie
o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, opinie, oświadczenia, decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
w zakresie zatwierdzenia świadczenia usług cateringowych obejmujących produkcję i przewóz posiłków,
16. Oświadczam(my) iż, wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
 pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny1

…..……………… dnia…………………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby upoważnionej )
1

Należy usunąć jeżeli nie jest składane.

Załącznik nr 3 do zapytania -Wzór umowy
UMOWA NR …........../2019
Umowa zawarta w dniu ….......... 2019 r. pomiędzy: Gminą Kazanów, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713
Kazanów, NIP 811 17 15 870
-zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
 Panią Teresę Pancerz-Pyrkę- Wójta Gminy Kazanów
 przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Gąbki- Skarbnika Gminy
a
….................................................... z siedzibą w …...........................................................
reprezentowanym przez:
….................................................... z siedzibą w …..........................................................
-zwanym w treści umowy Wykonawcą.
§ 1 Podstawa umowy
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego zapytania ofertowego o nr 2/2019 z zachowaniem
zasady konkurencyjności którego rezultatem jest dokonanie przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy, dotyczącej usługi przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla
uczestników szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu- „Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa mazowieckiego”, POPC.03.01.00-00-0080/18, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje
społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych została
zawarta ta umowa.

1.

2.

§ 2 Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa)
dla uczestników szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu- „Podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2019.
Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie
3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

§ 3 Zobowiązania i obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym nr 2/2019.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu umowy.
3. Wykonawca przygotuje, zapakuje, dowiezie gotowe posiłki w ustalonym terminie pod wskazany
adres zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zawartym w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić posiłki wyłącznie przy użyciu produktów spełniających
normy jakości produktów spożywczych.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie
przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych i żywienia(m. in. ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia).
6. Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na najwyższym poziomie, a mianowicie:
1) dostarczone produkty żywnościowe będą świeże i winne być przyrządzone w dniu
świadczenia usługi.
2) obsługa będzie świadczona na właściwym poziomie, zgodnie z zasadami w tym zakresie
obowiązującymi
3) Wykonawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania posiłków.
7. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą na każdym etapie wykonania
zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że:
 Sytuacja finansowa oraz posiadane środki gwarantują należyte wykonanie niniejszej umowy.
 Nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub
układowe oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące
spowodować wszczęcie takich postępowań.
§ 4 Termin realizacji
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej
umowy
w terminie od dnia podpisania umowy do końca grudnia 2019 roku, od poniedziałku do
niedzieli w godzinach od 12:00 do 14:00.
§ 5 Odbiór przedmiotu umowy
1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru
dostawy posiłków przez Zamawiającego.
2. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że dostarczone posiłki nie nadają się do odbioru
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
3. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru w przypadku:
 nieprawidłowości w jakości posiłków,
 niezgodności posiłków ze specyfikacją (załącznik nr 1 do ZO nr 2/2019)
Odmowa odbioru nastąpi w formie pisemnej, z podaniem powodów.
5. Osobami upoważnionymi do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących niniejszej umowy, w tym
podpisywania protokołów odbioru, będą:
ze strony Zamawiającego: ………………………………………
ze strony Wykonawcy: …………………………………………...
§ 6 Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy stanowi wartość maksymalną i
wynosi: ......................... zł brutto za 1 obiad, co za przewidywaną ilość zamawianych obiadów w okresie
obowiązywania umowy (604szt.) daje kwotę netto: ………………… zł (słownie: ……………............................
…............................................), powiększoną o podatek VAT ….. % w wysokości …………………......... zł,
brutto …………………….. zł (słownie: ………......................………...............................................................….).
2. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

§ 7 Warunki płatności
1.Strony ustalają, że rozliczenie będzie następować na podstawie faktury za faktycznie wykonane usługi
w okresach miesięcznych po zatwierdzeniu protokołu odbioru usługi. Wynagrodzenie za dany miesiąc
stanowić będzie iloczyn faktycznie dostarczonych posiłków, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2.Zapłata będzie następować w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
§ 8 Kary umowne, odstąpienie od umowy
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10 % wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, za nieuzasadnione zerwanie umowy
b) za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte, w wysokości 5%
łącznego wynagrodzenia brutto.
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 50% łącznego
wynagrodzenia brutto.
2. W przypadku naliczenia 2 kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy.
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraża zgodę bez konieczności dodatkowego powiadomienia.
4. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, przysługuje mu
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu
umowy.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający
może rozwiązać umowę w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Wówczas wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania części
przedmiotu umowy i nie może żądać odszkodowania za niewykonanie pozostałej części umowy.
7. Zamawiający może unieważnić umowę w okresie 7 dni od unieważnienia postępowania na
podstawie, którego została podpisana umowa. Unieważnienie postępowania może nastąpić z powodu
uchybień proceduralnych lub gdy procedura została przeprowadzona niezgodnie z zapisami zasady
konkurencyjności.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który
zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy
będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
c) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
d) zmiany istotnych regulacji prawnych;
e) zmian w zawartej umowie o dofinansowanie;

f) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację Umowy;
g) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata
2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym
postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia
określonego w zawartej z Wykonawcą umowie, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym
przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady
konkurencyjności.
2. Wykonawca nie może przenieś wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej- w formie aneksu-pod rygorem ich
nieważkości.
4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
5. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd dla
Zamawiającego.
6. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje
Wykonawca.
7. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

Załącznik nr 1 do umowy -Wzór protokołu odbioru
PROTOKÓŁ ODBIORU
DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2019: usługa przygotowania i dostarczania posiłków (usługa
cateringowa) dla uczestników szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu- „Podniesienie
kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
Protokół sporządzono dnia: …………………………….
Działając na mocy Umowy z dnia …………………. Nr …………………………… zawartej pomiędzy:
Zamawiającym:
……………………………………………………….….
a
Wykonawcą:
………………………………………………………………
Data odbioru posiłków
Miejsce odbioru posiłków
Ilość posiłków (szt.)

Uwagi końcowe Zamawiającego: ………………………………………………………………………..................................... .

Protokół podpisali

………………………………………………..
w imieniu Zamawiającego

……………………………………………………….
w imieniu Wykonawcy

