Kłecko, dnia 18.10.2018 roku
Znak sprawy: RIG.ZK.2.2018.BR

ZAPYTANIE OFERTOWE
W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłecku w ramach
projektu "Nowa Szansa"

1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko
Tel: 61 4270 125, Fax: 61 4270221, email: klecko@klecko.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kłecku. Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę
przygotowywania, dostarczania zestawów kanapkowych z napojem i owocem, zwanym również
„posiłkiem”.
3.2 Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:
W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
a) przygotowania i dowozu posiłków w dni nauki szkolnej do miejsca i sali wskazanej przez
Zamawiającego, w której będą odbywały się zajęcia w okresie od podpisania umowy
do 14 czerwca 2019 r.
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Przez zestaw kanapkowy z napojem i owocem (posiłek)rozumie się:
1) półmisek bułek (bułka złożona) – 10 sztuk
Bułka: pszenna, graham lub ciabatta z obkładem: bułka posmarowana masłem, obłożona
min. dwoma dodatkami typu: ser żółty, szynka konserwowa, biały ser, camembert, pasztet
zapiekany, jajko gotowane i min. jednym warzywem: sałata dekoracyjna, ogórek zielony,
pomidor, papryka, ogórek konserwowy, rzodkiewka, pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka.
2) napoje – 10 sztuk: wody niegazowanej 0,5 litra,
3) owoce – 10 stuk: np. banany, jabłka, gruszki, nektarynki itp.

b) świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości
produktów spożywczych,
c) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów
spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.
U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.),
d) świadczenia usług cateringowych na półmiskach jednorazowych,
e) estetycznego podawania posiłków,
f) dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego w godzinach od 1300 do 14 00,
g) kanapki podawane bez indywidualnego pakowania nie mogą być układane jedna na drugiej.
3.3. Ilość i wielkość zamawianych usług stanowi maksymalny zakres umowy. W przypadku zmiany
ilości zamawianych zestawów na dany dzień, Zamawiający zgłosi zmianę Wykonawcy najpóźniej do
godziny 1000 w dniu, w którym realizowana jest usługa cateringowa, a w takiej sytuacji Wykonawca
nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą
różnicę między maksymalnym zakresem umowy, a ilością zleconą przez Zamawiającego i rzeczywiście
zrealizowaną przez Wykonawcę.
3.4. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy.
3.5. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu „Nowa
szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu państwa, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i
zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji
przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe,
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
3.6. Wspólny Słownik Zamówień:
Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV
Opis
55300000-3
Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu
podobnych usług.
7. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 14.06.2019 r.
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA.
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

9. ODRZUCENIE OFERTY
9.1 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem
merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny,
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez
Zamawiającego,
c) przedstawi nieprawdziwe informacje,
9.2 W związku odrzuceniem oferty wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
11.1. Oferty należy składać do dnia 26.10.2018 roku, do godz. 12:00. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
11.2. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko.
11.3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.
11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2018 roku, o godz. 12:15.
11.5. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14,62-270 Kłecko.
12. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB
PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT
12.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Nr
Nazwa kryterium
Waga
1
Cena
90%
Kryterium premiujące oferty podmiotów
2
10%
ekonomii społecznej
12.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 13.1. kryteria będą liczone w następujący sposób:
Nr
Wzór
kryterium
Ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena” – obliczone będzie ze wzoru:
(Cmin/Cof) * 100 * waga
1
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Ilość punktów uzyskanych za kryterium „premiujące oferty podmiotów ekonomii
społecznej” – 0 lub 10 pkt

2

Wykonawca otrzyma 10 pkt, jeżeli udokumentuje, że jest zakładem pracy chronionej
lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w
szczególności:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935);
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, 1292 i 1321);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2017 r. poz.
665, 666 i 768), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 882);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.
1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status
osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o
języku regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 823).
W pozostałych przypadkach Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.
Wykonawca do oferty przedstawi dokument potwierdzający jego status tj. decyzję w
sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności
zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r.
poz. 721, z późn. zm.), lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy
jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę,
lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała
zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
12.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
12.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
13.1. Oferty należy składać:
a) osobiście,
b) pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego,
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.
13.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
13.3. Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania
oferty drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę).
13.4. Złożona oferta winna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy,
b) dokument potwierdzający spełnienie kryterium premiującego oferty podmiotów ekonomii
społecznej – jeżeli dotyczy,
c) oświadczenie RODO - jeżeli dotyczy.
14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
14.1 Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z
prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z

uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili składania oferty.
14.2 Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto jednego „zestawu kanapkowego z napojem i
owocem” .
14.3 Cenę zestawu deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
15. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY
15.1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
15.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących
przypadkach:
• zmiany danych teleadresowych stron umowy określonych w umowie;
• wydłużenie/skrócenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu warunków realizacji umowy,
których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, wykonawca zmuszony jest przerwać
realizację dostaw. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony
powyższymi okolicznościami okres,
• zmniejszenie/zwiększenie zakresu przedmiotu umowy w przypadku zmian w ilości uczniów i
ilości zajęć, a tym samym wartości umowy z uwagi na rzeczywiste potrzeby Zamawiającego;
• wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego (np.
w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT).
16. INFORMACJE DODATKOWE
16.1 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16.2 Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów
składanych przez wykonawców.
16.3 Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia
treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania
ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to
konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
16.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych
omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę.
16.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą
ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert).
16.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania
przyczyny, na każdym jego etapie do momentu wyboru wykonawcy.
16.7 Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
16.8 Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 14.10.2018 r.
16.9 Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
16.10 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kłecko.

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z zapytaniem ofertowym pn. Świadczenie usług cateringowych dla Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Kłecku w ramach projektu "Nowa Szansa", prowadzonym w
trybie zasady konkurencyjności.
c) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania.
d) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
e) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
f) Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
g) Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
/-/ dr Joanna Cieślińska
z-ca Burmistrza
……………………………………………………………………………
Osoba działająca w imieniu Zamawiającego
ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty,
2. Wzór umowy,
3. Wzór oświadczenia w sprawie RODO.

