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Wojciechow, dnia 23.10.2019
Gmina Wojciechow

Zaproszenie do ziozenia oferty

Wojt Gminy Wojciechow zaprasza do zlozenia ofert na uslugg cateringowq wiadczonq
podczas realizacji projektu grantowego pn. „Z KOMPUTEREM NA TAK”
finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje spoleczenstwa dzialania 3.1: Dzialania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
1. Rozeznanie rynku nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) — wartosc zamowienia nie przekracza
wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30.000 euro.

2. Postcpowanie prowadzone jest na podstawie Zarzqdzenia Wojta Gminy Wojciechow nr
63/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamowien
publicznych o wartosci szacunkowej 30 000 euro.

I. Przedmiot zamowienia.
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi cateringowej Igcznie 364 zestawy obiadowe.
W tym 336 dla 168 uczestnikow szkolen i 28 dla instruktorow szkolen.
Usluga cateringowa bcdzie obowigzywae w Weekendy (2 dni - sobota i niedziela) – czar
trwania szkolenia 8h. W miare zaistnienia takiej potrzeby szkolenie bcdzie zorganizowane
rowniez w dni powszednie w takim samym systemie 2 dni po 8h. W sumie 14 dwudniowych
szkolen. Grupa szkoleniowa bcdzie liczye 12 osob + instruktor.
Obiad powinien skladae sic:
a) I-go dania – zupa
b)II-go dania – micso/ryba 200g, dodatek skrobiowy 200 g, surowka 140 g.
2. Zamawiajgcy zastrzega, iz podana ilosc zestawow obiadowych w trakcie trwania umowy jest
ilosciq szacunkowq. Jezeli w trakcie wykonywania zamowienia okaze sic, ze ilose zestawow
obiadowych bcdzie mniejsza niz podana w zapytaniu o rozeznaniu rynku, Wykonawca nie
bcdzie z tego tytulu roscil 2adnych roszczen w stosunku do Zamawiajqcego. Zamawiajqcy
pokryje koszty tylko za faktycznie sporzqdzone i dostarczone ilosci zestawow obiadowych
w trakcie realizacji zamowienia.
3. Potencjal techniczny
1) Oferent zapewnia dowoz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji projektu
wskazane przez Zamawiajqcego. Koszt dowozu musi zostae uwzglcdniony w cenie oferty.
2) Oferent zapewnia wlasne naczynia zgodnie z wymaganiami menu. ZamawiaJ4cy dopuszcza
mo2liwose u2ycia naczyn i sztuecow plastikowych, odpowiednich do serwowanych clan.
4. Oferent zobowigzuje sic do:
1) swiadczenia uslugi cateringowej z wykorzystaniem swiezych produktow 2ywnosciowych;
przyrzgdzania posilkow w dniu swiadczenia uslug cateringowych;
2) przygotowywania posilkow na bazie produktow wysokiej jakosci; ryby podawane
w zestawach powinny bye swie2e i pozbawione osci - filetowane, dania powinny posiadae
odpowiedniq temperature w momencie podania;
3) przygotowywania potraw z surowcow wysokiej jakosci, swiezych, naturalnych, malo
przetworzonych, z ograniczonq ilosci4 substancji konserwuJ4cych, zageszczajgcych,
barwi4cych lub sztucznie aromatyzowanych. Posilki nie mop bye wykonywane z produktow
typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posilku oraz produktow gotowych;
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4) ustalania z Zamawiajqcym menu na poszczegolne dni szkoleniowe, w szczegolnosci
rodzajow zup i daft glownych w terminie min. 3 dni przed planowanym spotkaniem;
5) uwzgledniania w ramach menu posilku specjalnego np. bezglutenowego/wegetarianskiego
w sytuacji udzialu w spotkaniu osob o szczegolnych potrzebach; Zamawiajqcy poinformuje
Wykonawcc o takiej sytuacji w terminie min. 3 dni przed planowanym spotkaniem;
6) zapewnienia obslugi kelnerskiej, rozumianej, jako dzialanie osoby lub osob,
odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw oraz sprzgtanie w trakcie i po zakonczeniu zajce;
7) dostarczania posilkow na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego najpozniej 15 min. przed
ustalon4 godziny;
8) zapewnienia odpowiednich urz4dzen grzewczych w tym przedluzaczy, kabli niezbednych do
ich podlhczenia i do wykonania uslugi;
9) uprzgtniecia naczyn i sprzctu oraz wywiezienia smieci pozostalych po posilkach 30 minut po
zakonczeniu ustalonej godziny.

II. Termin i miejsce skladania oferty.
1. Oferta powinna bye zlozona na dolhczonym formularzu ofertowym w formie papierowej
osobiscie lub poczt4 w zamknietej kopercie do godz.15.30 do 30.10.2019 r. w Sekretariacie
w Urzcdzie Gminy Wojciechow lub na adres Urzqd Gminy Wojciechow, Wojciechow 5, 24-
204 Wojciechow. Koperta powinna bye oznaczona Oferta – usluga cateringowa swiadczona
w ramach projektu „Z KOMPUTEREM NA TAK”
2. Oferty zlozone po terminie nie bedq rozpatrywane.
3. Oferty nalezy skladae na zalgczonym formularzu ofertowym

	

Zalqcznik nr 1 do
niniejszego postcpowania.
4. Zaoferowana cena powinna uwzglgdniae wszystkie koszty zwijzane z realizacjq zamowienia.
5. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych. Oferta winna
obejmowae calose zamowienia.

III. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.
1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o cent- 100%. Oferty oceniane bcd4
punktowo. Maksymalna ilose punktow, jakq mote osi4gnge oferta wynosi 100 pkt.
2. Ocenie podlegae bcdzie calkowity koszt realizacji zamowienia.
3. Zamawiajqcy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszym zapytaniu i zostala oceniona jako najkorzystniejsza.

IV. Wykluczenia.
Z mozliwosci skladania ofert wyklucza sic Oferentow, ktorzy sq. podmiotem powigzanym
z ZamawiaJ4cym osobowo lub kapitalowo.

V. Harmonogram realizacji zamowienia.
1. Usluga realizowana bedzie na terenie Gminy Wojciechow (szczegolowa informacja
dotycz4ca miejscowosci dostarczania cateringu zostanie okreslona podczas zawierania umowy).
2. Zamawiajqcy wymaga, aby przedmiot zamowienia udostepniany byl mu w okresie od
listopada 2019 r. do konca marca 2020 r. zgodnie z harmonogramem przedstawianym przez
zamawiajgcego minimum z 4-dniowym wyprzedzeniem. Przy czym zamawiaJ4cy zastrzega
sobie prawo do zmiany okresu udostepnienia uslugi po przeprowadzeniu rekrutacji uczestnikow
oraz po dostosowaniu terminow szkolenia do ich potrzeb.
3. Zamawiajqcy bedzie wykorzystywal przedmiot zamowienia w godzinach w godzinach 08:30-
16:30, zarowno w weekendy oraz jesli zaistnieje taka potrzeba rowniez w dni powszednie
w systemie 2-dniowym.
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VI. Warunki zmiany umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji zwiuzanej z potrzebq dokonania stosownych zmian w umowie
w celu wlasciwej realizacji zamowienia Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc dokonania
zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian mote dotyczyc min.:
1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
2. ostatecznej liczby zestawow obiadowych,
3. zasad platnosci,
4. zabezpieczenia i kar umownych,
5. wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od
towarow i uslug, jezeli zmiany to bcdq mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawcc.
Zmiany umowy mop. zostac dokonane pod warunkiem przedlo2enia Zamawiajucemu
pisemnego uzasadnienia koniecznosci wprowadzenia zmiany, przedlo2enia dokumentow
potwierdzajgcych zmiany oraz wyra2enia zgody przez Zamawiajucego na tc zmianc.

VII. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien zalhczyc do oferty:
Zamawiajucy wymaga, aby ka2da oferta zawierala minimum nastcpuJ4ce dokumenty:
1) wypelniony i podpisany przez Wykonawcy formularz cenowo – ofertowy- wg zaluczonego
wzoru formularza ofertowego;
2) oswiadczenie o braku powigzan kapitalowych;
3) oferent musi posiadac uprawnienia do wykonywania czynnosci objctych zamowieniem
zgodnie z wymogami ustawowymi (oswiadczenie zawarte w tresci druku oferty).

VIII. Informacje o sposobie porozumienia sic Zamawiajjcego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentow.
I.Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajucy i Wykonawcy
mop przekazywac osobiscie, pisemnie pocztu lub e-mailem.
2.Osobami uprawnionymi do kontaktowania sic z Wykonawcami i udzielania wyjasnien
dotyczjcych postepowan jest: Anna Smigielska, tel.: 81 517 72 41.

IX. Platnosc.
Platnosc bcdzie dokonana w ci4gu 30 dni od dnia prawidlowo wystawionej faktury po
wykonaniu zamowienia na rachunek wskazany przez Wykonawcy.

X. Rozstrzygnigcie postcpowania i zlecenie realizacji zamowienia.
1. Informacja o wynikach postcpowania zostanie przekazana telefonicznie.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w mysl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak rowniez nie
jest ogloszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych.
3. Niniejsze zapytanie nie jest postcpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
w rozumieniu przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych, oraz nie ksztaltuje
zobowi4zania Zamawiajucego do przyjccia ktorejkolwiek z ofert. Zamawiajucy zastrzega sobie
prawo do rezygnacji z zamowienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru ktorejkolwiek ze
zlozonych ofert.
4. Zamawiahcy zastrzega sobie prawo do negocjacji warunkow zamowienia oraz ceny za jego
wykonanie.
5. Zamawiajucy zastrzega sobie prawo do skontaktowania sic tylko z wybranym Oferentem.
6. ZamawiaJ4cy dopuszcza mozliwosc porozumiewania sic drogu elektronicznu.
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7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wydluzenia terminu skladania ofert oraz do
wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu do terminu skladania ofert. (Wykonawca
zainteresowany zamowieniem zobowivany jest do sledzenia wszelkich zmian oraz odpowiedzi
na pytania pojawiajgcych sic na stronie internetowej Zamawiajgcego).
8. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omylek w ofercie, wezwania
Wykonawcow do wyjasnien i uzupelnien dokumentow oraz do odrzucenia oferty niezgodnej
z niniejszym zapytaniem.
9. Z wybranym Wykonawca zostanie podpisana umowa na realizacjc uslugi. W przypadku
uchylenia sic od podpisania umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyboru oferty
najkorzystniejszej sposrod pozostalych ofert.
10.Zamawiajgcy informuje, ze zastrzega sobie mozliwosc zakonczenia postcpowania,
w kazdym czasie bez podania przyczyn.
11. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygniccia postcpowania zobowi4zany jest do
zawarcia umowy wg wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 3 do niniejszego ogloszenia
o konkursie ofert w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego.

Zalgczniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzor informacji o powigzaniach osobowych i kapitalowych.
3. Wzor umowy.

lJurknwcki
.........................
osoby upowaznionej
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