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Katowice, dnia 08.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/IdP/2018 z dnia 08.01.2018 r.
dotyczy: wyboru Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe – przygotowanie i dostarczenie
posiłków oraz serwisu kawowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu: „IDZIEMY DO PRACY”
nr umowy UDA-RPSL.09.01.05-24-060A/16-00 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
kod CPV: 5520000-1 Usługi dostarczenia posiłków
I Zamawiający
Zamawiający: Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT,
ul. Kotlarza 10b, 40-139 Katowice, NIP:9541184447
II Postanowienia ogólne
1. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wybór Wykonawcy
świadczącego usługi cateringowe – przygotowanie i dostarczenie posiłków oraz serwisu
kawowego dla Uczestników/Uczestniczek w ramach projektu, w zakresie szerzej
przedstawionym w § 3.
2. Przedmiot Zapytania ofertowego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .
3. Okres realizacji projektu: 16 III 2017 r. – 31 XII 2018 r.
4. Miejsce realizacji – Katowice.
III Przedmiot i zakres zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu
830 posiłków w formie obiadu wraz z serwisem kawowym dla Uczestników/Uczestniczek
projektu: „IDZIEMY DO PRACY” nr umowy UDA-RPSL.09.01.05-24-060A/16-00 realizowanego
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz ilości zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia określa kod CPV: 5520000-1 Usługi dostarczenia posiłków.
3. Minimalna liczba dostarczanych posiłków dziennie wynosi 5.
4. Wyżywienie dla każdego z Uczestników/czek obejmuje:
a) serwis kawowy (kryteria liczone są na jednego uczestnika szkolenia i na jeden dzień
szkoleniowy):
- kawa, herbata, cukier, śmietanka/mleko,
- drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce,
- woda oraz soki (min. 0,5 litra na osobę) ,
b) obiad jednodaniowy:
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- drugie danie mięsne: mięso min. 150 g na osobę, ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż,
kasza – min. 200 g na osobę, surówka lub warzywa gotowane – min. 150 g na osobę
lub
- drugie danie bezmięsne: ryba – min. 150 g na osobę, ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż,
kasza – min. 200 g na osobę, surówka lub warzywa gotowane – min. 150 g na osobę,
c) Wykonawca musi zapewnić różnorodność posiłków.
d) Wykonawca musi zapewnić sztućce (mogą być jednorazowe), zastawę (jednorazowa lub
ceramiczna) oraz serwetki.
e) W przypadku obecności na szkoleniach osób o specjalnych wymogach żywieniowych
(wegetarianizm, alergie pokarmowe) Wykonawca zapewni dla nich odpowiedni posiłek.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 r.
W dniach od poniedziałku do piątku. Dokładne terminy i godziny dostaw będą ustalane
indywidualnie w porozumieniu z Zamawiającym.
IV Wymogi dotyczące dostawy:
1. Wykonawca zapewnia własny transport i dowóz cateringu zgodnie z wymogami sanitarnymi
o ustalonej godzinie na miejsce realizacji szkoleń wskazane przez Zamawiającego. Koszt
dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.
2. Wykonawca zapewnia własne naczynia zgodnie z wymaganiami menu (ceramiczne lub
jednorazowe).
3. Usługa cateringowa będzie dostarczana we wskazane w harmonogramie dni realizacji
wsparcia objętego usługą w zakresie godzinowym od poniedziałku do piątku w godzinach
między 13:00 a 17:00.
4. Ponadto składając ofertę wykonawca zobowiązuje się do:
- świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych,
- przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usług cateringowych,
- dostarczenia ciepłego obiadu jednodaniowego,
- przygotowania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości i bezpieczeństwem zgodnie
z normami HACCP; ryby podawane w zestawach winny być świeże i pozbawione ości, dania
i napoje gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania, owoce
powinny być czyste i dojrzałe,
- posiłki nie mogą być wykonane z produktów typu instant np. zupy w proszku.
V Określenie warunków zmiany zamówienia
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie
w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian
w drodze aneksu do umowy.
Zakres zmian może dotyczyć:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b) ostatecznej ilości posiłków oraz serwisu kawowego.
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VI Zasady składania oferty
1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty wraz z załącznikiem.
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
3. Ofertę należy sporządzić w języku Polskim.
4. Oferty można składać do dnia 16.01.2018 r. w Biurze Stowarzyszenia Wspierania Działań
Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT, ul. Kotlarza 10b, 40-139 Katowice, osobiście
(w godzinach pracy od 09.00 do 15.00) ,poprzez operatora pocztowego, kurierem (decyduje
data otrzymania oferty przez Zamawiającego) lub mailem na adres projekt@wtzunikat.pl.
VII Postanowienia końcowe
1. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą telefonicznie.
2. Zamawiający zawrze umowę na wykonanie zamówienia w terminie 14 dni roboczych od dnia
dokonania wyboru oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę faktury
VAT/ rachunku pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję
Zarządzającą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji
przez Instytucję Zarządzającą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu
środków z kolejnej transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki
z tytułu opóźnienia w zapłacie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy dodatkowych dokumentów
potwierdzających informacje zawarte w przedłożonej ofercie, w tym dokumentów finansowych.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty do siedziby
Zamawiającego w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania prośby o dostarczenie dokumentów
– decyduje godzina wpływu dokumentów do Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega, iż rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi wg
rzeczywistej liczby wydanych posiłków, serwisów kawowych.
6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami: Patrycja Rojek tel. 693 904 067
oraz Iwona Głębocka tel. 698 835 363, adres e-mail: projekt@wtzunikat.pl
7. Niniejsze zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
(www.wtzunikat.pl).

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Propozycja tygodniowego menu

