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Katowice, dnia 19 VI 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 4/KdS/2020 z dnia 19 VI 2020 r.
dotyczy: wyboru Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe – przygotowanie i dostarczenie
posiłków dla Uczestników/Uczestniczek projektu „KROK DO SAMODZIELNOŚCI – Idziemy do pracy
Kontynuacja UDA-RPSL.09.01.05-24-053E/18-00”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województw Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX: włączenie społeczne, działanie 9.1.
Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

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 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. Realizacja projektu do 31 XII 2021 r.
4. Miejsce realizacji – Katowice.
III Przedmiot i zakres zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu
3 125 ciepłych posiłków w formie obiadu dla Uczestników/Uczestniczek projektu: „KROK DO
SAMODZIELNOŚCI – Idziemy do pracy Kontynuacja”,
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 3.
4. Miejsce dotarczenia posiłków – Katowice. Ul.Kotlarza lub Katowice, ul. Mikusińskiego.
5. Wyżywienie dla każdego z Uczestników/czek obejmuje obiad jednodaniowy:
- 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
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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,
a) Wykonawca musi zapewnić różnorodność posiłków.
b) Wykonawca musi zapewnić sztućce (mogą być jednorazowe), zastawę (jednorazowa lub
ceramiczna) oraz serwetki.
c) W przypadku osób o specjalnych wymogach żywieniowych (wegetarianizm, alergie
pokarmowe) Wykonawca zapewni dla nich odpowiedni posiłek.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 XII 2021 r.
W dniach od poniedziałku do soboty. 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 soboty 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.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zlecenia Zamawiający ma prawo do
zastosowania kary umownej o wartości 100% wartości posiłku za każdy nieświeży lub
niezgodny z zamówieniem obiad.
6. Z tytułu opóźnienia w realizacji umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej
w wysokości 0, 1 % miesięcznej wartości faktury za każdą godzinę opóźnienia w dostarczeniu
posiłków bądź serwisu kawowego.
7. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma
prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
8. Kary umowne podlegają sumowaniu.
9. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych od
Zleceniobiorcy w przypadku poniesienia szkody przekraczającej wartość kar umownych.
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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.
VI Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy bezwzględnie spełniają warunki
udziału w postępowaniu:
a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy
nakładają taki obowiązek - Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie załącznika
nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna
warunek za spełniony, na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym do wykonania
zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie załącznika nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego,
d) Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
z niniejszym postępowaniem - Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie
załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,
e) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
usługi. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia
warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(załącznik nr 4).
f) Z udziału w Zamówieniu wykluczone są – załącznik nr 5:


Podmioty/osoby , które są powiązane z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru Wykonawcy. Nie zachodzą
okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych, w szczególności
poprzez:
- Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- Pozostawanie w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanego doświadczenia
poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi lub inne dokumenty, które jasno
potwierdzają jego doświadczenie.
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VII Opis przygotowania oferty
1) Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania. Należy do niej załączyć:
a) Załącznik nr 4 – Oświadczenia,
b) Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące doświadczenia niezbędnego do wykonania
zamówienia,
c) Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące braku powiązań z Zamawiającym.
Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty
Oferenta.
2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie
drukowanymi literami.
3) Oferta powinna zawierać cenę brutto wyrażoną w złotych polskich. Podana w ofercie cena
powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (podatki i składki
ubezpieczeniowe).
4) Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.
5) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6) Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jej integralność i poufność – zaleca
się trwałe zszycie (spięcie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty,
kolejne ponumerowane strony itp.
7) Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.
8) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich
Wykonawców, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone
z postępowania. Dodatkowo Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona. Jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający
może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
9) Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest Patrycja Rojek – Koordynatorka projektu - telefon
693 904 067 lub Iwona Głębocka – Asystentka koordynatorki projektu – telefon 577 655 422.
10) Wykonawca ma prawo jednokrotnego uzupełnienia dokumentów.
VIII Kryteria oceny
Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
1. K1 - Cena 90% (maksymalnie możliwych do uzyskania 90 pkt), z Załącznika nr 2 do Zapytania
ofertowego.
2. K2 - Doświadczenie w realizowaniu usług cateringowych 10% (maksymalnie możliwych do
uzyskania 10 pkt), z Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego
Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Kryterium - cena
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = Cmin /C X 90
K1– liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
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– cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty –obliczana na podstawie danych zawartych w Załączniku 2
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
Kryterium - doświadczenie w realizowaniu usług cateringowych
W celu uzyskania punktów w kryterium „ doświadczenie w realizowaniu usług cateringowych”
Oferent musi wykazać doświadczenie z okresu przed dniem złożenia oferty w zakresie realizacji usług
cateringowych zgodnym z przedmiotem zamówienia.
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „ doświadczenie w realizowaniu usług cateringowych” .
Ilość punktów za spełnienie kryterium „ doświadczenie w realizowaniu usług cateringowych” będzie
przyznawana w następujący sposób (na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 1):
Lp.

Doświadczenie w realizowaniu usług cateringowych
(w latach)

Liczba
punktów

1.

do 1 roku

0

2.

od 1 do 3 lat

5

3.

powyżej 3 lat

10

W sytuacji gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma tą samą liczbę punktów, Zamawiający
wybierze Wykonawcę, który osiągnął największą liczbę punktów za kryterium dotyczące ceny.
IX Miejsce, termin i sposób składania ofert
1) Ofertę należy złożyć:
 osobiście w siedzibie Zamawiającego Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych
Osób Niepełnosprawnych UNIKAT, 40 – 139 Katowice, ul. Kotlarza 10b w dni robocze
w godzinach od 9:00 do 14:00,
 listownie pod w/w adres.
2) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być podpisana przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika
z dokumentów rejestrowych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne
pełnomocnictwo.
3) Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 6 VII 2020 r. do godz. 14:00
4) Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta wraz z załącznikami powinna znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu
zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta
dotycząca świadczenia usług
cateringowych”.
5) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na
składanie ofert.
X Postanowienia końcowe
1. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą telefonicznie.
2. Zamawiający zawrze umowę na wykonanie zamówienia w terminie do 7 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
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4.

5.
6.
7.

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.
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.
Zamawiający zastrzega, iż rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi wg
rzeczywistej liczby wydanych posiłków, serwisów kawowych.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami: Patrycja Rojek tel. 693 904 067
oraz Iwona Głębocka tel. 577 655 422, adres e-mail: projekt@wtzunikat.pl
Niniejsze
zapytanie
zostało
zamieszczone
w
bazie
konkurencyjności:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej
Zamawiającego - www.wtzunikat.pl.

ZAŁĄCZNIKI
Do zapytania ofertowego dołączono poniższe załączniki:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie dot. doświadczenia w świadczeniu usług cateringowych
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące braku powiązań z Zamawiającym.

