Zapytanie ofertowe na catering dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w
Bierutowie, w ramach realizacji projektu „Ogarniam Przyszłość” Nr RP DS.09.02.01-02 0013/17, współfinansowany przez Unię Europejską, prowadzone w trybie zapytania
ofertowego w postępowaniu o catering.
I. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE
Powiat Oleśnicki - CENTRUM ADMINISTRACYJNE
OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
NIP Powiatu: 911-17-80-454

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.00-15.00, tel./faks: 509115837; 713146272
e-mail:bozena_jaworska@wp.pl,
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na catering z potrawami wigilijnymi dla 20 osób w ramach
projektu „Ogarniam Przyszłość” Nr RP DS.09.02.01-02 -0013/17, współfinansowanego przez Unię
Europejską zwanego dalej: Projektem.
II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną
dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od
stosowania ustawy Pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie i dostawa wyżywienia zwanego dalej „catering”, „usługa cateringowa”, lub „posiłek” dnia
24.12.2020 r. – Kolacja Wigilijna, dla 20 osób.
Usługa cateringowa rozumiana jest jako dostawa następujących potraw: pierogi z kapustą i grzybami,
pierogi ruskie, uszka z grzybami, karp smażony i filet, sos grzybowy, krokiety z grzybami i kapustą,
krokiety z pieczarkami i serem, ryba pod warzywami, sałatka jarzynowa, sałatka śledziowa.
Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na przygotowaniu i dostarczeniu w/w potraw do Centrum
Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie, przy ul. 1Maja 8c, z
zachowaniem jakości i warunków usługi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
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IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonanie usługi cateringowej w dniu 24.12.2020 r. do godziny 14:00.
V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego
warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego
warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego
warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się, iż nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak
jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy.
VI. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3, zawierającą łączną
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia z podaniem kwoty netto /stawki i kwoty podatku VAT /
kwoty brutto i przekazać, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego do dnia
18.12.2020r., do godz.12.00.
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2. Oferta cenowa (załącznik nr 3) winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Nie dopuszcza się możliwości składania wariantów cenowych przedmiotu oferty.
3. Cena przedmiotu oferty nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
4. Do oferty (załącznik nr 3) należy dołączyć:
1)Załącznik nr 2 – Oświadczenie
2)Załącznik nr 4 - braku podstaw do wykluczenia z postępowania
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:
Bożena Jaworska, tel. 509 115 837
VIII. Kryteria oceny ofert
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona
przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oraz otrzyma najwyższą
liczbę punków, przy czym: Cena stanowi 100 %
IX. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
X. Lista załączników:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
3. Załącznik nr 3 –Oferta cenowa
4. Załącznik nr 4 - braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Projekt pn. „Ogarniam Przyszłość” Nr RP DS.09.02.01-02 -0013/17 jest współfinansowany przez Unię
Europejską.
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na realizację usługi cateringu

Oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do
realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
tj. posiadam koncesję upoważniającą mnie do prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami zapytania ofertowego i akceptuję je bez
zastrzeżeń.
6. Posiadam wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane mi są
warunki wykonania zamówienia.

Miejscowość, data…………………..
………………………………..
nazwa i adres Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na realizację usługi cateringu

FORMULARZ ZAOFEROWANEGO WYNAGRODZENIA
Lp.

Wyszczególnienie

Cena za dany posiłek dla 20 osób
Netto

Vat %

Brutto

1.

Nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………….

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy:

…………………………………………………...…
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego na realizację usługi cateringu

…………………, dnia ………………
………………………………………………….
Dane Wykonawcy

OŚWIADCZENIE OFERENTA
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
Ja,
niżej
podpisana/y……………………………………………………………………………..………prz
ystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę cateringu na potrzeby w
ramach realizacji projektu „Ogarniam Przyszłość” Nr RP DS.09.02.01-02 -0013/17,
współfinansowanego przez Unię Europejską,
oświadczam, że:
1. spełniam warunki udziału w postępowaniu;
2. nie jestem/Wykonawca1 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d)
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku
pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i)
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…..……………………………..………
1

….……………….……………

Niepotrzebne usunąć lub skreślić.
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