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Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
na usługę społeczną o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
750 000 euro o której mowa w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przygotowanie, dostarczenie i wydanie cateringu dla uczestników projektu pt. ”Regionalne
Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” nr RPPD.07.01.0020-0231/18 w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
działań aktywnej integracji RPOWP 2014-2020.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Centrum integracji Społecznej w Boćkach,
ul. Plac Armii Krajowej 5,
17-111 Boćki,
tel. 85 731 96 10
Osoba do kontaktu: Milena Korniluk e-mail: m.korniluk@gminabocki.pl, tel.: 509 138 601
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55 32 10 00-6 usługa przygotowania posiłków
55 52 00 00-1 usługa dostarczenia posiłków
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi cateringowej w ramach
projektu dla 20 osób x 3 nabory łącznie 60 osób w okresie luty 2020 - marzec 2022 podczas
uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej w Boćkach.
2. Usługi cateringowe świadczone będą w trakcie trwania zajęć szkoleniowych na terenie Gminy Boćki
w miejscu i terminach uzgodnionych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca dostarcza obiady własnym transportem w opakowaniu jednorazowego użytku
gwarantującym utrzymanie odpowiedniej temperatury wraz ze sztućcami.
4. Harmonogram dostarczania posiłków będzie ustalany z dwudniowym wyprzedzeniem, będzie
zawierał datę, godzinę, szacowaną ilość posiłków.
5. Miejsce realizacji zamówienia będzie wskazane przez CIS Boćki.
6. Zamówienie realizowane będzie przez 5 dni w tygodniu w terminie zawartym w umowie.
7. Obiady powinny być pełnowartościowe pod względem odżywczym, różnorodne, zgodne z zasadami
żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.
8. Zestaw obiadowy składający się z dwóch dań i kompotu lub napoju w tym:
- z zupy o pojemności nie mniejszej niż 450ml, kaloryczność 250 kcal
- drugiego dania - kaloryczność 600 kcal
- kompotu lub napoju/woda w butelce/ nie mniejszej niż 200ml
9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków dobrej jakości, o rzetelnej wadze,
odpowiednim poziomie energetycznym i odżywczym. Wykonawca gwarantuje jakość obiadów na
poziomie nie gorszym, niż wynika to z „jadłospisu dekadowego „opracowanego według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Przy opracowaniu jadłospisu należy kierować się
ogólnie zalecanymi zasadami prawidłowego żywienia, dbać o pełne zaspokojenie kaloryczne i
witaminowe oraz pokarmy bogate w składniki mineralne. Zestawy posiłków powinny być
przygotowywane przy wykorzystaniu rożnych technik kulinarnych, eliminując produkty ciężko
strawne. Posiłki muszą być skomponowane w następujących proporcjach: co najmniej 2 razy w
tygodniu obiady mięsne, 2 razy w tygodniu ryba (w postaci jak najmniej przetworzonej), 1 raz w
tygodniu obiady bezmięsne. Podstawą drugiego dania powinny być potrawy z produktów białkowych
np. z mięsa, ryb, podrobów, jaj, sera lub tzw. potrawa półmięsna złożona z mięsa i warzyw lub
produktów mącznych albo bezmięsna uzupełniona produktami białkowymi (serem, jajami). Ziemniaki
powinny stanowić oddzielną potrawę i nie mogą zastępować potraw z warzyw. Posiłki powinny być
urozmaicone i dostarczone w temperaturze w granicach 67 - 75 stopni Celsjusza. Dania nie
mogą powtarzać się w okresie dekady.
10. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny wydanych obiadów przez cały okres obowiązywania
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umowy.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia
luty 2020 – marzec 2022
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.
1. Warunki udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca wykaże się:
• Należytym wykonaniem min. trzech usług cateringowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia - przy czym minimum jedna usługa
świadczona była dla minimum 20 osób.
• Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia uważa się usługę cateringową
(usługę przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków), która spełnia poniższe kryteria:
a) była realizowana podczas oficjalnych wydarzeń, konferencji, szkoleń, posiedzeń, spotkań,
seminariów itp.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa załącznik nr 4 do
ogłoszenia
Podstawy wykluczenia z postępowania wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (uPzp)
Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia także Wykonawcy, wobec
którego zachodzą przesłanki wykluczenia, określone w art. 24 ust 1(uPzp)
Wykonawca na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składa załącznik nr 3 do ogłoszenia.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
W celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu - każdy Wykonawca do upływu terminu na składanie ofert składa:
1.

Kompletny i podpisany Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do ogłoszenia.

2.

Aktualne na dzień składania ofert:

•

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do
ogłoszenia.

•

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z przedmiotowego postępowania załącznik nr 3 do ogłoszenia.

•

Dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu – Wiedza i doświadczenie załącznik nr 4 do ogłoszenia.

•

Jadłospis dekadowy posiłków z podaniem wagi poszczególnych dań oraz ich wartości kalorycznej załącznik nr 5 do ogłoszenia.

•

Oświadczenie - klauzula społeczna załącznik nr 6 do ogłoszenia.

UWAGI:
• Zamawiający dopuszcza wezwanie wykonawcy w wyznaczonym terminie do uzupełnienia
oświadczeń i dokumentów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, z wyjątkiem załącznika nr 6 do
ogłoszenia, na podstawie którego będzie dokonywał oceny ofert oraz załącznika Formularz
ofertowy – wg załącznika nr 1 do ogłoszenia.
• Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej
• Oferta musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty albo upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być
dołączone do oferty, jeśli nie będzie ono wynikało z innych dokumentów załączonych do oferty.
Należy je dołączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
• Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ogłoszenia w uzasadnionych przypadkach.
• Zamawiający odrzuci ofertę:
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- Wykonawcy wykluczonego,
jest niezgodna z ustawą,
jeżeli jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
- jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Podając uzasadnienie faktyczne i prawne
 Jeżeli złożono oferto, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty
lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 (trzydzieści) dni (od ostatecznego terminu składania
ofert).
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w
Boćkach, ul. Plac Armii Krajowej 5, 17-111 Boćki (lub siedzibie Urzędu Gminy w Boćkach, ul. Plac Armii
Krajowej 3, 17-111 Boćki, sekretariat)
Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie, koperta powinna być dostarczona na adres: Centrum
Integracji Społecznej w Boćkach, ul. Plac Armii Krajowej 5, 17-111 Boćki (lub Urząd Gminy Boćki, ul. Plac
Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, sekretariat) i oznaczona: „OFERTA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Catering
obejmujący przygotowywanie i dostawę posiłków do CIS.”.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Termin składania ofert upływa w dniu 17.01.2020 o godz. 10:00 (uwaga: liczy się data wpływu do
Centrum Integracji Społecznej/Urzędu Gminy a nie data stempla pocztowego).
Kolejność złożenia ofert potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej pieczątką o treści:
Wpłynęło dnia............... podpis .......
z dopisanym ręcznie nr z dziennika korespondencji i godz. wpływu, Nr oferty
wpływu).

(ustalony w kolejności

1.

Oferta złożona po terminie nie będzie otwierana i nie zostanie zwrócona Wykonawcy.

2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2020 o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Boćki, ul.
Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, sala konferencyjna.

3.

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich
wagami procentowymi:
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- kryterium Nr 1 - Cena (C) 60 (pkt) - 60%
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:
Oferta najtańsza otrzyma 60 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
C = (C min: C b) x100x 60 %
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium C
C min- najniższa cena brutto w złożonych ofertach (zł)
C b - cena brutto oferty badanej(zł)
100 - wskaźnik stały.
- kryterium Nr 2 - klauzula społeczna 40(pkt) - 40 %
Zamawiający przyzna w niniejszym kryterium punkty zgodnie z poniższym:
Kryterium nr 1 - max. 10 punktów:
10 punktów - jeśli Wykonawca zalicza się do podmiotów ekonomii społecznej zgodnie z definicją zawartą
w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”
Kryterium nr 2 max. 30 pkt:
- 10 punktów - jeśli Wykonawca zatrudni/a jedną osobę niepełnosprawną dla realizacji przedmiotowego
zamówienia
- 20 punktów - jeśli Wykonawca zatrudni/a dwie osobę niepełnosprawną dla realizacji przedmiotowego
zamówienia
- 30 punktów - jeśli Wykonawca zatrudni/a minimum trzy osobę niepełnosprawną dla realizacji
przedmiotowego zamówienia.
Ocena zostanie dokonana na podstawie załącznika nr 6 do ogłoszenia, składanego wraz z ofertą, bez
możliwości uzupełnienia po upływie terminu na składanie ofert.
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji przedmiotowego zamówienia – powinno trwać na cały
okres realizacji zamówienia i będzie podlegać kontroli Zamawiającego zgodnie z §5 i §8 wzoru Umowy –
załącznik nr 7 do ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest zastąpienie w/w osoby lub
osób innymi osobami lub osobą pod warunkiem, że zadeklarowana liczba zatrudnionych osób
niepełnosprawnych nie ulegnie zmianie. Wykonawca niezwłocznie będzie informował Zamawiającego o
zmianach w tym zakresie.
Razem w przedmiotowym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Załączniki do ogłoszenia, stanowiące integralną jej część
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oferta
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wykaz usług (wiedza i doświadczenie)
Jadłospis dekadowy (wzór)
Oświadczenie klauzula społeczna - zatrudnienie osób
Umowa (wzór)
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