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GOPS.PPS.4141.03.14.2017 

 

Zapytanie ofertowe nr 14/2017/PPS 

na usługę cateringową: ,,Przygotowywanie i dowóz posiłku – kanapek/bułek  
dla uczestników zajęć w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Królewie oraz  

w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Postominie’’ 
 

w ramach realizowanego projektu pn. „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez 
rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII. 
Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych                       w 
interesie ogólnym. 

 
 W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym: 

I. Zamawiający: 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 76-113 Postomino 30,  

tel./faks (59) 846-44-63, e-mail: m.gornik@postomino.pl  

Nabywca: Gmina Postomino, Postomino 30, 76-113 Postomino, NIP 499 04 24 533. 

II. Przedmiot zamówienia: 
 

1) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

• 55321000 – 6 Usługi przygotowywania posiłków,  

• 55520000 - 1  Usługi dostarczania posiłków. 

 

2) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie 60 szt. posiłków – kanapek/bułek 

dziennie dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych w Placówce Wsparcia 

Dziennego GOPS w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Królewie oraz w Punkcie 

Pomocy Dziecku i Rodzinie Postominie w ramach projektu „Wspieranie rodziny w jej 

prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych                

w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” od poniedziałku do piątku                    

w godzinach od 1400 do 1700 w okresie od stycznia 2018r. do grudnia 2020 roku. 

3) Przygotowaniu, dostarczeniu kanapek do pomieszczenia wyznaczonego przez 

Zamawiającego w Królewie oraz w Postominie.  

4) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, 

na bazie produktów najwyższej, jakości i bezpieczeństwem z normami HACCAP.  

5) Kanapki muszą być urozmaicone, powinny zawierać odpowiednią wartość odżywczą 

zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Posiłek w formie jednej kanapki dostarczany 

będzie na przemian: 3 razy w tygodniu kanapka mięsna oraz 2 razy w tygodniu kanapka 

bez mięsa.  
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6) Wszystkie kanapki powinny być zapakowane pojedynczo w folię spożywczą, torebkę 

śniadaniową, pergamin itp.  

7) Wykonawca będzie dostarczać posiłek własnym transportem gwarantującym 

utrzymanie odpowiedniej, jakości przewożonego posiłku zgodnie 

z obowiązującymi normami w tym zakresie. Dostarczanie posiłków do miejsca 

przeznaczenia będzie realizowane na koszt Wykonawcy. Wymagana jest należyta 

staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

 

Gramatura posiłków: 
 

 Kanapka mięsna – bułka sucha min. 50 g, masło min. 15 g, wędlina min. 30-40 g; 

warzywo – 2-4 g, np. liść sałaty, plaster warzywny - pomidor, ogórek, rzodkiewka itp. 

 Kanapka bezmięsna - bułka sucha min. 50 g, masło min. 15 g, ser lub pasta                         

do wyboru rybna, jajeczna, twarogowa min. 30-40 g. 

 

III. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie realizowane będzie od stycznia 

2018r. do grudnia 2020r, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. 

Kanapki/bułki powinny być dostarczane codziennie w godzinach między 1400, a 

1700. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,              

o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że 

posiada wpis do rejestru zakładów polegających urzędowej kontroli organów 

państwowej inspekcji sanitarnej. 

b) Zdolności techniczne: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

➢ dysponuje środkami transportu do przewozu posiłków, który posiada 

zezwolenie Państwowej Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka 

transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia; 

➢ posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim 

poziomie, jakości. Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co 

najmniej 1 usługę na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla minimum 50 

osób przez, co najmniej 6 miesięcy. 

2) Wykonawca nie może być 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 na: 

a) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
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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. 

W sytuacji wystąpienia powiązań Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu            

z postępowania.  

3)  Spełnia warunki dotyczące zastosowania klauzuli społecznej w realizacji zamówienia. 

Oferent zobowiązany jest w realizacji zamówienia spełnić Wymagania wymienione w 

art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 

2017r. poz. 1579 z późn. zm.) dotyczące zatrudnienia osób: 

a) Bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

b) Młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania 

zawodowego; 

c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; 

d) innych osób niż określone w pkt 1,2, lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r . poz. 1828) lub we 

właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

4) Opis sposobu oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców – ocena 

zostanie dokonana według formuły „spełnia – ni spełnia” na podstawie oświadczeń i 

dokumentów, o których mowa w rozdziale V. 

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy,           

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 

rozdziale IV Wykonawca winien dołączyć do oferty: 
a) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organów państwowej inspekcji sanitarnej; 
b) zezwolenie Państwowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu 

do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia; 
c) oświadczenie o dysponowaniu środkiem transportu do przewozu posiłków,  

który posiada zezwolenie Państwowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu 
środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia – 
złożone na formularzu zgodnym z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
zapytania ofertowego; 

d) oświadczenie – wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla minimum 
50 osób przez okres co najmniej 6 miesięcy – złożone na formularzu zgodnym z 
treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego; 

e) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – złożone 
na formularzu zgodnym z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego.   
 

VI. Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach im przypisanych: 
 

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria: 
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➢ Cena – 60 % 
➢ Status oferenta – 40 %. Punkty otrzyma oferent, który jest podmiotem ekonomii 

społecznej zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  
 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

➢ Cena: cena najniższa/cena oferty x 60 pkt. 
➢ Statut Oferenta. Punkty otrzyma oferent, który jest podmiotem ekonomii społecznej 

zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwziąć            w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. Punkty zostaną przyznana na zasadzie „spełnia – nie 
spełnia”. Oferent uzyska 40 punktów w niniejszym kryterium pod warunkiem 
wykazania spełnienia niniejszego kryterium w treści oferty oraz wskazania numeru 
rejestrowego KRS w treści oferty (skazany numer pozwoli na weryfikację statusu 
Oferenta). 
 

Łącznie ofert może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

Sposób obliczenia ceny oferty: 

W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto i netto za jedną kanapkę/bułkę w walucie PLN 
cyfrowo i słownie. 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia w tym z zapakowaniem i dostawą bułek do Placówek Wsparcia 
Dziennego, o których mowa w opisie zamówienia. 

VII. Termin i miejsce składania ofert: 
 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 76-113 

Postomino 30 lub przesłać na adres m.gornik@postomino.pl z dopiskiem: 

,,Przygotowywanie i dowóz posiłku – kanapek/bułek dla uczestników zajęć 

w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Królewie oraz w Punkcie Pomocy Dziecku i 

Rodzinie w Postominie”. 

 

2) Termin składania ofert upływa dnia 28 grudnia 2017 r. o godz. 14:00. 

3) Oferty, która została złożona po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
VIII. Informacje dotyczące sposobu przygotowania ofert: 

 
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
2) Oferta musi zostać podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji Oferenta. 
3) Oferta musi zawierać: 

 
a) formularz ofertowy stanowiący - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; 
b) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego; 
c) kserokopię zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej 

kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej; 
d) kserokopię zezwolenia Państwowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka 

transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia; 
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e) oświadczenie o dysponowaniu środkiem transportu do przewozu posiłków, który 
posiada zezwolenie Państwowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka do 
przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia – załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego; 

f) oświadczenie – wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, na przygotowanie i dostarczanie dla minimum 50 osób przez okres co najmniej 
6 miesięcy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego; 

g) zatwierdzony poprzez zaparafowanie wzór umowy – załącznik nr 5 do zapytania 
ofertowego; 

h) dokumenty określające charakter i stan prawny oferenta, zezwalający na występowanie 
w obrocie prawnym, takie jak: dokument rejestrowy określający miejsce rejestracji, 
formę prawną, pełny adres siedziby Oferenta oraz pełnomocnictwa osób upoważnionych 
zgodnie z dokumentem rejestrowym do reprezentowania                        i podejmowania 
decyzji w imieniu Oferenta. 
 

4) Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Oferenta zgodnie z zasadą reprezentacji referenta. 

5) Niedopuszczalne jest użycie korektora w ofertach, poprawki zaś należy omówić                  
w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby 
upoważnionej. Każda zapisana strona musi być oznaczona kolejnym numerem. 

 
IX. Pozostałe postanowienia: 
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
2) Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży 
ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet 
projektu, którym dysponuje Zamawiający. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 
bez podawania przyczyny. 

5) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy 
z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy 
z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę 
punktów. 

6) Zamawiający może w toku badania i oceny oferty żądać od Oferentów wyjaśnień  
oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 

7) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek 
pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego oferenta.  
W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje 
wpisaną słownie.  

8) Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują 
środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). 

9) Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w 
następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, 
wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 

b) w przypadku konieczności skrócenia czasu trwania umowy, jednak nie może ona być 
krótsza niż rok. 

c) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w 
umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak 
zgody obu stron umowy; 
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d) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym 
w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług VAT w okresie 
obowiązywania umowy. 
 

10) Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony 
jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na 
pokrycie wydatków związanych z realizację projektu na etapie, w którym uczestniczył 
w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom. 

 

X. Osoba do kontaktu: 
Monika Górnik-Wojciechowska, tel.: /59/ 846 44 63 
e-mail: m.gornik@postomino.pl  

 

 

                                        Zatwierdzam, dnia 19.12.2017 r. 

 

                                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy                  

                                                                                    Społecznej w Postominie 

                                                                       /-/ Krystyna Ślebioda 

mailto:m.gornik@postomino.pl

