
 
 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/catering/2017 z dnia 14.08.2017 

 

ZAPROSZENIE 

do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na wyłonienie 

Wykonawcy usługi dostarczania posiłków dla 75 dzieci uczęszczających do przedszkola  w ramach 

Ancymonek w Choszcznie - stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w gminie Choszczno o numerze 

RPZP.08.01.00-32-K012/17 skierowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 

lata 2014-2020 

 

Oznaczenie CPV:   

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Spektrum Agnieszka Błoch 

ul. Długosza 14  

73-200 Choszczno 

NIP 5941526777 

 

ZATWIERDZONO w dniu 14.08.2017r. 

Agnieszka Błoch  - Właścicielka 

 

1. Opis sposobu przygotowania oferty. 

▪ Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana (lub parafowana) przez osobę 

(osoby) upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy. 

▪ Oferta musi być trwale zespolona (w przypadku przesyłania drogą elektroniczną musi stanowić 

jeden plik w formacie pdf) 

▪ Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna 

ostateczna cena za realizację zamówienia. 

▪ Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. 

 

2. Dokumenty wymagane od wykonawców. 

▪ Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę. 

▪ Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym część A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

▪ Oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu na formularzu 

stanowiącym część B załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

▪ Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na 

formularzu stanowiącym część C załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 

▪ Propozycja 30-dniowego jadłospisu 



 
 

 

3. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu. 

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy: 

▪ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

▪ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

▪ Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

▪ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

▪ Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości 

▪ Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

▪ Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

▪ W przypadku których wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej, 

komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej członek organu 

zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych. 

▪ Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

▪ Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą 

upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik  spółki cywilnej lub osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

4. Przedmiot zamówienia. 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup całodziennego wyżywienia dla 75 dzieci będących uczniami 

przedszkola w okresie 01.09.2017 – 31.08.2018 - nie więcej niż 13 500 osobodni wyżywienia. 

 

4.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do usługi: 

a) usługa dotyczyć będzie maksymalnie 75 dzieci w wieku 3-4 lata  zapisanych do nowotworzonego 

ośrodka wychowania przedszkolnego w Choszcznie; 

b) ilość całodziennych zestawów wyżywienia będzie się zmieniać w zależności od ilości dzieci. 

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym 

na dany dzień/tydzień.  



 
 

c) posiłki Wykonawca dostarczać będzie na adres Zamawiającego w Choszcznie własnym 

transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej 

temperatury oraz jakości przewożonych potraw; 

d) Wykonawca zobowiązany jest do: 

▪ używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów 

spożywczych, 

▪ przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 

136 poz. 914 ze zm.), ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 ze zmianami), Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z 

dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez 

zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 545 ze 

zmianami) 

▪ dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się 

wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,  

▪ kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających 

kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,  

▪ różnicowania posiłków z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia, w tym żywienia 

dzieci, 

e) jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 30 dni i dostarczany Zamawiającemu do 

wcześniejszego zatwierdzenia. Jadłospis powinien spełniać wszystkie normy zbiorowego żywienia 

dzieci w wieku 3-4 lat wraz z wykazem pełnego spisu alergenów. 

f) dzienny jadłospis obejmuje:  

▪ śniadanie 

▪ zupa 

▪  II danie 

▪ Podwieczorek 

Suma wartości kalorycznej posiłków powinna wynosić ok 1300 kcal 

g) posiłki będą serwowane z zachowaniem cyklu: 

▪ śniadania - godz. 8.15 - 9.30,  

▪ zupa -  10:15 - 10:30;  

▪ II danie -  12:30 - 12.45  

▪ podwieczorek - 14.30 -14.45.  

Każdy posiłek winien być dostarczony oddzielnym transportem w celu zachowania najwyższej 

jakości produktów i warunków sanitarnych. 

Posiłki winny być dostarczane we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, z 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

h) do dodatkowych obowiązków Wykonawcy realizowanych za pomocą personelu własnego  

należy: 

▪ mycie i wyparzanie naczyń; 

▪ dostarczenie i odbiór od Zamawiającego pojemnika na pozostałości po posiłkach 

(zlewki); 

▪ przechowywanie próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4.3. Zamawiający przyjmuje na siebie wszystkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim 

wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług żłobka. 

4.4. Płatność za usługę będzie dokonywana na podstawie faktury wystawianej raz w miesiącu.  



 
 

 

5. Wymagany termin realizacji zamówienia. 

Od 1.09.2017 – 31.08.2018 r. 

 

6. Kryteria oceny ofert. 

 

Końcowa ocena oferty zostanie złożona z następujących kryteriów: 

a. Oferowana cena brutto za całość zamówienia – 60% (max. 60 punktów) 

b. Klauzule społeczne – 20% (max. 20 punktów) 

c. Termin płatności za usługę – 20% (max. 20 punktów) 

 

a. Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium „oferowana cena” nastąpi wg. następującego wzoru: 

 

najniższa oferowana cena brutto za realizację 

zamówienia x 60 punktów 

oferowana cena brutto za realizację zamówienia 

 

b. Punkty w ramach kryterium „klauzule społeczne” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia 

zawartego w części A Formularza ofertowego, zawierającego informacje czy przy realizacji 

zamówienia będą stosowane klauzule społeczne poprzez zatrudnienie na 1 etat osoby z 

niepełnosprawnościami lub osoby bezrobotnej. Wyżej wskazana osoba musi być zatrudniona 

nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za 

najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zatrudnienia co najmniej 1 osoby wymienionej powyżej 

oraz przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od podpisania umowy dokumentu 

potwierdzającego spełnienie klauzuli społecznej (np. kopia umowy, odpis skierowania z Urzędu 

pracy , kopia ogłoszenia złożonego w Urzędzie Pracy). Na żądanie zamawiającego wykonawca 

zobowiązany będzie udokumentować fakt zatrudnienia ww. osoby. W przypadku niezatrudnienia 

w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego osoby 

bezrobotnej Wykonawca może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 3% wartości zamówienia 

brutto za każdy miesiąc nie spełnienia klauzuli społecznej. Zamawiający może odstąpić od 

nałożenia kary umownej tylko w uzasadnionych przypadkach, jeśli spełnienie klauzuli społecznej 

nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – np. brak osób bezrobotnych zdolnych 

do wykonania zamówienia na obszarze, w którym realizowane jest zamówienie. 

W przypadku złożenia oświadczenia o stosowaniu klauzul społecznych przy realizacji zamówienia 

Wykonawca otrzyma 20 pkt. za spełnienie przedmiotowego kryterium.  W przypadku złożenia 

oświadczenia o niestosowaniu klauzul społecznych przy realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma 0 

pkt. za niespełnienie przedmiotowego kryterium. 

c. Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium „termin płatności za usługę” nastąpi wg. 

następującego wzoru: 

 

Oferowany termin płatności za usługę 
x 20 punktów 

Najdłuższy zaoferowany termin płatności za usługę 

 

Łącznie będzie można otrzymać maksymalnie 100 pkt. w ramach złożonej oferty 



 
 

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

Wykonawca powinien przedstawić w swojej ofercie cenę brutto za 1 osobodzień realizowanej usługi, 

zgodnie z zakresem usługi i wymaganiami Zamawiającego, opisanymi w pkt 4 niniejszego zapytania 

ofertowego. 

Cena brutto = Cena netto + podatek VAT 

 

8. Postanowienia istotne dla zamawiającego, które zostaną wprowadzone do umowy. 

8.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, 

będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami 

określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z 

zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w 

chwili zawierania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz 

zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w 

rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, 

w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego 

bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy 

dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.  

8.2. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy 

zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej 

w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile zamówienie to jest zgodne z przedmiotem zamówienia 

publicznego podstawowego, będącego przedmiotem niniejszego zapytania. 

8.3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

. 

9. Oferty częściowe i wariantowe. 

W niniejszym zapytaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych 

 

10. Termin związania ofertą 

Minimalny termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

 

11. Miejsce i termin składania ofert. 

Oferty należy składać do dnia 23.08.2017 włącznie, w jeden z wymienionych poniżej sposobów:  

- drogą pocztową na adres Zamawiającego: Spektrum Agnieszka Błoch ul. Długosza 14, 73-200 

Choszczno 

- osobiście w godzinach 09.00-14.00 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Spektrum Agnieszka 

Błoch ul. Długosza 14, 73-200 Choszczno 

- mailem - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami (jeden plik w formacie 

pdf) na adres sl-b@wp.pl 

Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do Zamawiającego. 

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

 

 

mailto:sl-b@wp.pl


 
 

12. Tryb udzielania wyjaśnień. 

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zamówienia,  

a zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wszelkie formy 

składania zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

13. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami. 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

- Agnieszka Błoch – Właścicielka - Tel: +48 601 332 471; e-mail: sl-b@wp.pl 

 

14. Inne. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie 

wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia 

w toku prowadzonych negocjacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji o złożonych ofertach, jeżeli 

oferent zastrzegł ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w stosunku do całości lub części oferty. 

 

15. Załączniki. 

Do niniejszego zapytania dodano następujące złączniki: 

▪ Załącznik 1 - wzór oferty, w której skład wchodzi formularz ofertowy (część A zał. 1), 

oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu (część B zał. 1), 

oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (część 

C zał. 1)
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Załącznik 1 

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE  

Nr 1/catering/2017 Z dnia 14.08.2017 

CZĘŚĆ A  

FORMULARZ OFERTOWY 

Działając w imieniu ……………………………………………………………………… (nazwa firmy) 

składam ofertę na usługi dostarczania posiłków dla dzieci będących uczniami przedszkola, zgodnie z 

zapytaniem ofertowym nr 1/catering/2017 

A. OFEROWANA CENA BRUTTO 

Nazwa usługi 
Cena brutto za realizację 1 

osobodnia usługi 
Słownie cena brutto za 

realizację 1 osobodnia usługi 

Całodzienne wyżywienie dla 

dzieci będących pod opieką 

żłobka 

  

B. KLAUZULE SPOŁECZNE 

Oświadczam, iż przy realizacji zamówienia będą/nie będą1 stosowane klauzule społeczne, tzn. przy 

jego realizacji zostanie/nie zostanie2 zatrudniona w wymiarze 1 etatu osoba z niepełnosprawnościami 

lub osoba bezrobotna. 

C. TERMIN PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ 

Maksymalny termin płatności za usługę wynosi ……………. dni od wystawienia faktury. 

Oświadczam, iż akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym 

podstawę niniejszej oferty. 

Okres związania niniejszą ofertą wynosi 60 dni. 

Imię i nazwisko Oferenta 

 

Data i podpis 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 



 
 

 

CZĘŚĆ B  

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁANIANIU KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W 

POSTĘPOWANIU NR 1/catering/2017 

Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że: 

1. Posiadamy  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone ustawowo.3 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

3. Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Nie otwarto wobec nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 

6. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

7. Nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.4 

8. Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki 

komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej5 nie 

został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.6 

9. Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

Imię i nazwisko Oferenta 

 

Data i podpis 

 

 

 

  

                                                           
3 Skreślić jeśli nie dotyczy. 
4 Dotyczy osób fizycznych - skreślić jeśli nie dotyczy. 
5 Skreślić te, które nie dotyczą. 
6 Dotyczy osób prawnych – skreślić jeśli nie dotyczy. 



 
 

 

CZĘŚĆ C 

nr sprawy 1/catering/2017 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB 

KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM  

 

 

Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że: 

 

1. Oferent ………………………………….………….… nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym - Spektrum Agnieszka Błoch 

2. Nie istnieją powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy oraz Oferentem ………………………………………………, polegające w 

szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik  spółki cywilnej lub osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika; 

d. pozostawaniu 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. 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko Oferenta 

 

Data i podpis 

 

 

 



 
 

 


