ZAPYTANIE OFERTOWE
na
usługę cateringową (serwis kawowy)
podczas szkolenia „Proces usprawniania osoby niesamodzielnej”
w latach 2016 – 2018.

realizowane w ramach projektu
pn. „Poprawa jakości życia osób starszych i niesamodzielnych
poprzez działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgłobniu”.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie: 5.2 Diałania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia
ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości uslug zdrowotnych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie
kwalifikowlności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia
19 września 2016 r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju.

Zatwierdzono w dniu: 28.11.2016r.

Mariusz Małecki
Prezes Zarządu

Renata Małecka
Członek Zarządu ,
Prokurent

1.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SOKRATES” Spółka
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Adres: 35-605 Rzeszów, ul. Bławatkowa 13
Telefon: 17 850 14 13
E-mail: sokrates@intertele.pl
Adres strony internetowej na której dostępne jest zapytanie ofertowe:
http://www. sokrates.rzeszow.pl
2.

z

ograniczoną

SŁOWNICZEK

Ilekroć w niniejszym zapytaniu jest mowa o:
2.1. Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu
zamówienia.
2.2. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia, złożyła oferte lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
2.3. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„SOKRATES” Sp. z o.o. S.k.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa (serwis kawowy) świadczona podczas
szkolenia „Proces usprawniania osoby niesamodzielnej” w latach 2016 - 2018.
Sposób podania: w formie stołu szwedzkiego z zapewnieniem filiżanek, talerzyków,
szklanek, łyżeczek i serwetek w czasie trwania szkolenia
 ciastka (mieszanka deserowa – delicje, wafelki, ciastka kruche): 5 szt. różnych ciastek
na jedną osobę.
 2 filiżanki kawy (1 filiżanka – 250 ml) na jedną osobę
 2 filiżanki herbaty (1 filiżanka – 250 ml) na jedną osobę
 1 butelka x 0,5 l wody mineralnej niegazowanej na jedną osobę
 1 butelka x 0,5 l wody mineralnej gazowanej na jedną osobę
 soki owocowe 250 ml na osobę
 cukier – 8 łyżeczek lub 8 saszetek x 2g na jedną osobę
 mleko płynne 2% - 100 ml. na jedną osobę
 cytryna 2 plasterki na jedną osobę
 owoce: np. banany, jabłka, pomarańcze, mandarynki, winogron ( 150 gr na jedną
osobę);
 kanapki z szynką, serem, warzywami, itp. (co najmniej 3 kanapki na osobę) lub inne
zimne przekąski do uzgodnienia z Zamawiającym.
Zamówienie obejmuje również usługę serwisową (osoba do obsługi, sprzątanie).

Informacje dotyczące organizacji szkolenia:
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Szkolenie będzie odbywać się cykliczne:
2016r. (1 edycja szkolenia)
- Grudzień 2016r. – 4 dni szkoleniowe po 3 godziny szkoleniowe
15 osób w jednym dniu szkoleniowym.
2017r. (4 edycje szkolenia)
- I kwartał 2017 - 4 dni szkoleniowe po 3 godziny szkoleniowe.
- II kwartał 2017 - 4 dni szkoleniowe po 3 godziny szkoleniowe.
- III kwartał 2017r.- 4 dni szkoleniowe po 3 godziny szkoleniowe.
- IV kwartał 2017r. - 4 dni szkoleniowe po 3 godziny szkoleniowe.
15 osób w jednym dniu szkoleniowym.
2018r. (2 edycje szkolenia)
- I kwartał 2018 - 4 dni szkoleniowe po 3 godziny szkoleniowe.
- II kwartał 2018 - 4 dni szkoleniowe po 3 godziny szkoleniowe.
15 osób w jednym dniu szkoleniowym.
(łącznie 7 edycji - 84 godziny szkoleniowe)
Miejsca świadczenia usługi
Dzienny Dom Opieki Medycznej zlokalizowany w Zgłobniu, Zgłobień 67A, gmina
Boguchwała.
Harmonogram realizacji zamówienia
Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie podany przez Zabawiającego.
każdorazowo do 5 dni roboczych przed dniem, w którym usługa ma być świadczona.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55520000-1 Usługa dostarczania posiłków
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2018r.
5.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 września 2016 r. wydanych przez Ministerstwo
Rozwoju.
5.2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym
z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
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wzajemne powiązania między 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w pkt 5. należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie
o braku powiązań kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
Forma dokumentu: oryginał.

6.2. Inne wymagane dokumenty:
Lp.

Wymagany dokument

1

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2

Pełnomocnictwo
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta
będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również
przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
 wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów
dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób
reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
 wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

6.3. W przypadku dokumentów złożonych w formie kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
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6.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy powinny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej przez
kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione
w punkcie 6. W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą
traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
6.5. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).
Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy oraz za zobowiązania wynikające z rękojmi i gwarancji.
6.6. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy
ustanowią pełnomocnika (Lidera Konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie, nie może podlegać
wykluczeniu o którym mowa w pkt 5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy
regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
7.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 7.1.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał zapytania ofertowego, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli zapytanie jest
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
7.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, a jeżeli
zapytanie jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza je także na tej stronie.

Strona: 5/16

7.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,
w języku polskim.
7.7. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.8. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie
może ograniczać konkurencji, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
7.9. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Ciejka, e-mail:
ddomzglobien@gmail.com tel. 504 396 764 .
8.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

8.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
8.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą.
9.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych
w pkt 6.4 i następnych.
W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach
powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać
dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.
9.3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
9.4. Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
9.5. Należy ponumerować wszystkie strony i spiąć ofertę w sposób uniemożliwiający
wysunięcie się którejkolwiek kartki.
9.6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
9.7. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszego zapytania
ofertowego stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów.
Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej
przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż będą one zawierać wszystkie żądane przez
Zamawiającego informacje.
9.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
9.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą ofertę.
9.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego
oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na usługa cateringowa (serwis kawowy)
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świadczona podczas szkolenia „Proces usprawniania osoby niesamodzielnej” w latach
2016 - 2018”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by
umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po
terminie. W przypadku braku ww. danych na kopercie, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty
pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać również pocztą
elektroniczną na adres e-mail: ddomzglobien@gmail.com w tytule wiadomości wpisując
„Oferta na usługa cateringowa (serwis kawowy) świadczona podczas szkolenia „Proces
usprawniania osoby niesamodzielnej” w latach 2016 - 2018”.
9.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 9.10 oraz dodatkowo
oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
9.12. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 ze zm.), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te
informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje
stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
Wykonawca
zastrzegając tajemnicę
przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie
charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie
spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona
informacja:
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
9.13. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących swojej nazwy i adresu, ceny oraz
informacji dotyczących pozostałych kryteriów oceny ofert.
9.14. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego NZOZ Sokrates Ośrodek Zdrowia
w Zgłobniu, 36-046 Zgłobień 67A pokój nr 2 lub na adres e-mail:
ddomzglobien@gmail.com do dnia 06.12.2016 r. do godz. 09:00
10.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2016 r. o godz. 09:05, w siedzibie
Zamawiającego, NZOZ Sokrates Ośrodek Zdrowia w Zgłobniu, 36-046 Zgłobień 67A
pokój nr 2.
10.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
10.4. Wykonawcy mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem
konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
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11.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
11.2. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość
przedmiotu zamówienia.
11.3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
11.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
11.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej
(złoty polski).
11.6. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do
przepisu § 5 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów i usług ( Dz. U. z 2008r nr 212 poz. 1337) Cenę oferty
zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się,
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
11.7. Podmiot zagraniczny w formularzu cenowym wpisuje tylko cenę netto.
11.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
12.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (koszt)

70 %

2

Wykonawca zatrudnia co najmniej 1 30%
osobę niepełnosprawną

12.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 12.1 kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Nr kryterium

Wzór

1

Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
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- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2

Aby uzyskać 30 pkt należy załączyć do oferty
oświadczenia o zatrudnieniu przy realizacji
przedmiotowego zamówienia co najmniej jednej osoby
bezrobotnej lub niepełnosprawnej. W ww.
oświadczeniu należy podać imię i nazwisko
zatrudnianej osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej,
zakres obowiązków przy realizacji zamówienia oraz
dołączyć zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności.
UWAGA !
Przez osobę bezrobotną zamawiający rozumie osobę
spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.
415, z pózn. zm.).
Przez osobę niepełnosprawną zamawiający rozumie
osobę spełniającą przesłanki statusu
niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
Wykonawca będzie zobowiązany zatrudniać wskazaną
osobę przez okres realizacji zamówienia. W przypadku
rozwiązania stosunku pracy przez osobę bezrobotną
lub niepełnosprawną lub przez pracodawcę przed
zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie
zobowiązany do zatrudnienia, w ciągu 30 dni licząc od
dnia rozwiązania stosunku pracy, na to miejsce innej
osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej. Zamawiający
ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia
zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie
dokumentacji zatrudnienia osoby bezrobotnej lub
niepełnosprawnej, natomiast Wykonawca ma
obowiązek przedstawić ja niezwłocznie
Zamawiającemu. W przypadku niezatrudnienia przy
realizacji zamówienia wymaganej przez
Zamawiającego osoby, Wykonawca będzie
zobowiązany do zapłacenia karę umowną w wysokości
1000,00 zł PLN

12.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
13. INFORMACJE O
FORMALNOŚCIACH
JAKIE
POWINNY
ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
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13.1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem lub telefonicznie.
13.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
13.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
13.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
13.5. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą uzyskanie
dofinansowania na realizację zamówienia z budżetu Unii Europejskiej.
e) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.
f) jeżeli wykonawca/wykonawcy biorący udział w postępowaniu wpłynęli na jego wyniki w
sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 września 2016r.
wydanymi przez Ministerstowo Rozwoju.
13.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

oferty

Zamawiający

zawiadomi

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy którego ofertę wybrano
i uzasadnienie jej wyboru,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie.
13.7. Ogłoszenia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający umieści na stronie internetowej
http://www.sokrates.rzeszow.pl oraz
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
13.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania o których mowa w pkt 13.5.
14. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
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Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na oświadczenie zawarte w formularzu oferty,
w którym oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami umowy i w przypadku wybrania
jego oferty jest gotów do podpisania umowy na podanych przez Zamawiającego warunkach.
Ogólne warunki umowy istotne dla Zamawiającego są następujące:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa (serwis kawowy) świadczona podczas
szkolenia „Proces usprawniania osoby niesamodzielnej” w latach 2016 – 2018 na potrzeby
realizacji projektu pn.„Poprawa jakości życia osób starszych i niesamodzielnych poprzez
działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgłobniu” realizowanego
w ramach działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie
ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług
zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr
POWR.05.02.00-00-0012/15-00.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe z dnia ……
stanowiące integralna część niniejszej umowy.
3. Miejsce i termin wykonania usługi oraz liczba uczestników szkolenia będzie podany przez
Zabawiającego każdorazowo do 5 dni roboczych przed dniem, w którym usługa ma być
świadczona.
4. Wykonawca
oświadcza,
iż
przedmiot
umowy
zostanie
zrealizowany
z zachowaniem umówionych terminów oraz należytej staranności i przy zachowaniu
wszelkich zasad i norm spełniających warunki sanitarno - epidemiologiczne. Za jakość
posiłków odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
§2
1. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu umowy upoważnia się:
1) ze strony Zamawiającego:………………………….
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………..
2. Zmiana osób, o których mowa w ust 1, nastąpi poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie
i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy.
§3
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną
bazą do wykonania przedmiotu umowy.
§4
1. Strony ustalają ceny zgodnie z złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą integralną część
niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na maksymalną kwotę brutto do …….. PLN
(słownie …………………….).
3. W wynagrodzeniu mieści się całkowity koszt wykonania przedmiotu niniejszej umowy (nie
przewiduje się żadnych dodatkowych płatności).
4. Rozlicznie nastąpi na podstawie cen jednostkowych za osobę wskazanych w ofercie
Wykonawcy po zakończeniu każdej edycji szkolenia. Liczba osób będzie ustalona w oparciu
o listę obecności sporządzoną przez Zamawiającego.
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5. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po zakończeniu realizacji usługi
w danej edycji.
6. Termin zapłaty faktury ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury
VAT.
7. Strony ustalają, iż spełnienie świadczenia po stronie Zamawiającego następuje z dniem
obciążenia jego rachunku bankowego.
8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego
na konto Wykonawcy wskazane na fakturach VAT.
9. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość wypłaty wynagrodzenia w terminie późniejszym
niż wynikający z zapisów ust. 6 w przypadku opóźnień w przekazaniu środków finansowych
lub weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą (MZ) przedkładanych przez Zleceniodawcę
wniosków o płatność, ale nie dłuższym niż 7 dni od przekazania środków przez Instytucję
Pośredniczącą.
10. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego.
§5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przygotowanych posiłków pod kątem ich
świeżości i jakości oraz terminowości i sposobu ich dostarczenia.
2. Negatywny wynik kontroli, o której mowa w ust 1, może stanowić podstawę do uznania, że
umowa jest realizowana w sposób nienależyty.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku określonym zapisem §5 ust 2 niniejszej umowy – Zamawiający odstępuje od
zapłaty za zakwestionowaną dostawę.
2) za nienależyte wykonanie lub odstąpienie od wykonania umowy, z przyczyn zależnych od
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4
ust. 2,
3) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy powyżej 30 min. ponad czas ustalony w
harmonogramie uzgodnionym z Zamawiającym, o którym mowa w § 1 ust. 3 tj.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każde 30 minut zwłoki.
2. Strony mają prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w razie rażącego nie wywiązywania
się z obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, przez drugą stronę.
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze stron, strona z której
winy odstąpiono od umowy, zobowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
4. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę 1 osoby
bezrobotnej lub niepełnosprawnej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary
umownej w wysokości 1000,00 zł brutto, chyba że wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert
pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacja zadań z
zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, a nie zatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego
stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie uznawany brak osób
bezrobotnych/niepełnosprawnych zdolnych do wykonywania zamówienia lub odmowa
podjęcia pracy przez taka osobę niepełnosprawna.
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5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnej faktury.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd
miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§9
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Zamawiającego oraz Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych
o każdej zmianie adresu, nazwy i siedziby firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego
statusem prawnym. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na
ostatni znany mu adres uważa się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego
zawiadomienia o możliwości odbioru pisma, albo zwrotu przez pocztę z adnotacją o
nieskuteczności doręczenia.
15. POZOSTAŁE INFORMACJE
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie Wytyczne w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020 z dnia 19 września 2016 r. wydanymi przez Ministerstowo Rozwoju.
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr

Nazwa załącznika

1

Wzór formularza oferty

2

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
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Załącznik nr 1do zapytania ofertowego

WZÓR FORMULARZA OFERTY

pieczęć wykonawcy

NZOZ „SOKRATES” Sp. z o.o. S.k.
ul. Bławatkowa 13, 35-605 Rzeszów
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego na usługę cateringową (serwis kawowy)
podczas szkolenia „Proces usprawniania osoby niesamodzielnej” w latach 2016 – 2018
oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym
i umową za cenę:
Cena osobodnia netto ………. + …..% VAT = brutto…………
Łączna (maksymalna) wartość zamówienia wyliczona wg wzoru: Cena osobodnia netto x 15 osób
x 28 dni szkolenia wynosi:
netto: .............. PLN (słownie: .....................................................................................)
brutto: ............. PLN (słownie: .....................................................................................)

Ponadto oświadczamy, że:
1) Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności, będą zgodne z zapisami przedstawionymi
w zapytaniu ofertowym. Zakres zamówienia przewidziany do wykonania będzie zgodny
z zakresem objętym ww. zapytaniem ofertowym.
2) Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłową realizację zamówienia.
3) Dysponujemy osobami legitymującymi się odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem
zawodowym niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.
4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
5) Zawarty w zapytaniu ofertowym z dnia projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a. wykonanie .........................................................................................................................
b. wykonanie .........................................................................................................................
c. wykonanie .........................................................................................................................

Strona: 14/16

7) Załącznikami do niniejszej oferty są:
1
2
3
4

UWAGA!!!!! Proszę wypełnić obowiązkowo.
Dane kontaktowe Wykonawcy:
Pełna nazwa wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS :
…………………………………………………………………………………………..
telefon ..........................................
Fax. ..............................................
e-mail: .........................................
NIP: …..........................................
REGON: ……………………………

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy
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Załączniki nr 2 do zapytania ofertowego

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego na usługę cateringową (serwis
kawowy) podczas szkolenia „Proces usprawniania osoby niesamodzielnej” w latach 2016 –
2018 oświadczamy, że nie podlegamy, wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie poniższych zapisów Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 września 2016r. wydane przez Ministerstwo
Rozwoju:
„W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. 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.”.

Miejscowość ................................ dnia ................2016 roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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