MGOPS- 271/2 2019/NU

Sędziszów, 06.08.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Nowe umiejętności – Lepsze jutro”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa
RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna
integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
( projekty konkursowe) Poddziałanie
RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne
włączenie w tym z myślą o promowaniu równych szans aktywnego uczestnictwa Gmina
Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie zwraca się
z zaproszeniem do składania ofert na świadczenie 12 usług cateringowych (obiad + bufet kawowy)
dla 30 uczestników grupowego poradnictwa psychologicznego w okresie od 01 września 2019 r. do
31 grudnia 2020 r.
2019 r. - 6 grup 5 osobowych x 1 spotkanie = 6 usług
2020 r. - 6 grup 5 osobowych x 1 spotkanie = 6 usług
I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sędziszowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) świadczenie 12 usług cateringowych (obiad + bufet kawowy) dla 30 uczestników
grupowego poradnictwa psychologicznego ( 6 grup 5 osobowych x 2 spotkania = 12 usług.
2) dostarczanie usług cateringowych po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem projektu
III. Termin realizacji zadania - od 01 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
IV. Warunki płatności i gwarancji.
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury po otrzymaniu środków/ dofinansowania na realizację projektu.
V. Kryterium wyboru oferty
1. Cena 90 %
2. Klauzule społeczne 10 %
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W kryterium „cena” (Kc), zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:
Kc = (C min / C x) * 90 pkt * 100%
gdzie:
Kc = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”,
C x = cena zaoferowana w ofercie badanej,
C min = najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert.
Liczba punktów (maksymalnie–10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „klauzule
społeczne”(Ks) zostanie obliczona w następujący sposób:
Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10pkt w przypadku spełnienia
niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie– Klauzule społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała w/w kryterium otrzyma 0pkt.
W oparciu o klauzulę zatrudnieniową Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy:
1. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych (tj. Dz.U.z 2018 r. poz. 1205 )
2. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są
zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich
wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności:
a. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2019 r.
poz. 1172) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca
spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 50% zatrudnionych u niego pracowników stanowią
osoby niepełnosprawne;
b. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia o
instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm. ) – Wymóg ten Zamawiający uzna za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego stanowią osoby
bezrobotne;
3. Co najmniej 30% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówienia
musi należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej.
4. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane również w przypadku złożenia oferty przez osoby
fizyczne, które są osobami bezrobotnymi lub osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1172)
5. Zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, którego
oferta została wybrana jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Ryzyko
opóźnienia w wykonaniu zamówienia w takiej sytuacji obciąża Wykonawcę.
6. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, oprócz oświadczenia w ofercie, Wykonawca przedłoży Wykaz osób, które będą
realizowały zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis kwalifikacji zawodowych osoby i
wskazanie osób które spełniają warunek pkt. 1, 2 ze wskazaniem, który to warunek (ppkt. 2 a. i b.).
Weryfikacji wstępnej kryterium Ks Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
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W przypadku nie załączania oświadczania dotyczącego spełniania kryterium klauzul społecznychZamawiający przyzna 0pkt
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która spełni wszystkie wymagania Zamawiającego
i uzyska największa liczbę punktów. W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru
najkorzystniejszej oferty ze względu, że Wykonawcy uzyskali taką samą liczbę punktów, wówczas
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie
określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach
Warunkami udziału w postępowaniu są:
1. Zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnego z wymogami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia.
2. Spełnienie wymogów określonych w art. 22 oraz art. 24 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)
Udokumentowanie udziału w postępowaniu:
złożenie oferty na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia,
VI. Termin i miejsce składania oferty
Ofertę na Formularzu oferty (załącznik Nr 1) do zaproszenia do składania ofert) należy złożyć
w jednym egzemplarzu, w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie w taki sposób, aby nie budziło
to żadnych wątpliwości co do możliwości wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty
przez osoby nieupoważnione w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 10:30
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Oferty można składać:
a)
listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kardynała
Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta – usługi cateringowe
b)
osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kardynała
Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta – usługi cateringowe
c)
za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki
załączone do korespondencji na adres: opssedziszow@poczta.onet.pl pliki powinny być zapisane w
formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem: Oferta - usługi cateringowe
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2019 r. o godz. 10:40 w pokoju nr 5
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Po wyborze najkorzystniejszej oferty Ośrodek skontaktuje się tylko z wybranym oferentem
w terminie do 7 dni roboczych. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się
możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z wybranym Wykonawcą, którego oferta została
porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający
ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.
Zabrania się powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela:
Anna Sobczyk, Monika Oczkowicz
VII. Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Podpisane oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych
3. Podpisane oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
4. Podpisany projekt umowy
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