Zapytanie ofertowe otrzymałem w dniu ……………………………… Potwierdzam, iż jestem
potencjalnym wykonawcą zamówienia.

…………….…..
Popis i pieczęć.
✄ _____________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku
w ramach projektu pt. „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w gminach Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój i Muszyna” (nr
projektu: RPMP.09.01.02-12-0072/16), realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Tryb postępowania: rozeznanie rynku.
Nazwa i kod CPV: Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów
(55511000-5), Usługi dowożenia posiłków (55521200-0).
Termin złożenia oferty: 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia 21.11.2016 r. do godz. 23:59.
Oferty należy złożyć drogą elektroniczną (biuro@f-rr.org) lub osobiście / za pośrednictwem
poczty (kuriera) na adres: ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz. Biuro czynne do godziny
17:00. Pytania dotyczące niniejszego postępowania można kierować elektronicznie na
adres biuro@f-rr.org.
Podstawowe zasady postępowania: postępowanie realizowane jest w sposób
transparentny, z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Rozeznanie realizowane jest w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
Sposób upublicznienia zapytania: upublicznienie na stronie projektu www.f-rr.org
Upublicznienie nastąpiło w okresie od 14.11.2016 r. do 21.11.2016 r. Dodatkowo zapytanie
ofertowe zostało upublicznione poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń
w Biurze projektu, mieszczącym się pod adresem ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz
oraz dostarczone do trzech potencjalnych Wykonawców.
Opis przedmiotu zamówienia: Usługa: zorganizowanie i realizacja usługi cateringowej
(zapewnienia wyżywienia dla uczestników szkoleń w ramach Zadania nr 5 pn.

„Szkolenia”), w łącznym wymiarze zapewnienia 1680 porcji posiłków dla 84 osób, podczas
szkoleń zawodowych w tym: dla 9 grup średnio po 10 osób realizowane przez 20 dni po
8 h dziennie - w formie:
- kawy, herbaty, ciastek, cukru, śmietanek, cytryn, wody mineralnej/soku przy
czterogodzinnych spotkaniach. Catering kawowy serwowany na zastawie (filiżanki,
szklanki, talerzyki porcelanowe/szklane),
- suchy prowiant składający się z kawy, herbaty, ciastek, cukru, śmietanek, cytryn, wody
mineralnej/soku wraz z ciepłym obiadem składającym się min. z jednego ciepłego dania
(zupy i drugiego dania) przy co najmniej sześciogodzinnym spotkaniu w danym dniu.
Catering serwowany na zastawie (talerze głębokie i płytkie, szklanki, sztućce),.
Realizacja w terminie ramowym od styczeń 2017 roku do grudzień 2018 roku. Wykonawca
powinien wziąć pod uwagę specjalne preferencje żywieniowe uczestników projektu pod
warunkiem przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego informacji na ten temat w
terminie 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Zapewnienie usługi cateringowej będzie odbywać
się w miejscowościach na terenie gmin Piwniczna – Zdrój, Krynica – Zdrój, Muszyna, w
czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym
Wykonawcy realizację usługi w danej lokalizacji.
Dostarczony catering powinien spełniać następujące kryteria szczegółowe:
- dostarczone produkty żywnościowe będą świeże i winne być przyrządzone w dniu
dostawy,
- obsługa będzie świadczona na właściwym poziomie, zgodnie z zasadami w tym zakresie
obowiązującymi (dotyczy to w szczególności kultury obsługi przez personel),
- dostarczenie na miejsce szkolenia jednorazowych naczyń: kubeczków, sztućców, tac,
serwetek oraz wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji
ww. usługi, estetycznego podania posiłków i napojów oraz odbioru zużytych opakowań w
czasie do 20 minut po zakończonych zajęciach.
Wykonawca zapewni usługę cateringową wyłącznie przy użyciu produktów spełniających
normy jakości produktów spożywczych oraz musi zapewnić różnorodność poczęstunku
przez 3 kolejne dni świadczenia usługi.
Usługi realizowane zgodnie
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nr

Kryteria oceny ofert:
1.
Kryterium
Cena usługi [C]
Klauzule społeczne
[K]

Znaczenie
procentowe kryterium
70%
30%

Maksymalna liczba punktów, jakie może
otrzymać oferta za dane kryterium
70 pkt
30 pkt

2. Zasady oceny kryterium „Cena usługi” (C)
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez

podzielenie ceny cateringu kawowego w zł za 1 osobodzień najtańszej oferty przez cenę
cateringu w zł za 1 osobodzień oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby
przez wagę kryterium, którą ustalono na 70 wg wzoru:
C = (Cmin / Cb) x 70
gdzie:
C – liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny
Cmin – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania za kryterium cena - 70 pkt. Przez „cenę oferty”
rozumie się „cenę brutto”.
3. Zasady oceny kryterium „Klauzule społeczne” (K)
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie liczby wykazanych osób w badanej ofercie przez najwyższą liczbę osób
wykazanych w ofertach oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium,
którą ustalono na 30 wg wzoru:
K = (Kb/Kmax) x 30
gdzie:
K – liczba punktów oferty wynikających z kryterium klauzuli społecznej
Kb – liczba osób wykazanych w badanej ofercie
Kmax – najwyższa liczba osób wykazanych w ofertach
Maksymalna liczba punktów do uzyskania za kryterium klauzule społeczne - 30 pkt.
Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” (tj. 30), zostaną przyznane na podstawie
oświadczenia zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą
stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na
rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby
o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoby
długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub
powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki) zostanie zaangażowanych
przy realizacji zamówienia min. na cały czas jego trwania i czym się będą zajmowały przy
realizacji zamówienia. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie na umowę o
pracę min. 1 osoby spełniającej w/w warunki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
weryfikacji stosowania klauzul
społecznych w trakcie realizacji zamówienia.
4. Ostateczna ocena punktowa oferty.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. (C+K). Liczba punktów wynikająca
z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

5. Po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji dokumentów złożonych przez
Wykonawców oraz po przyznaniu- zgodnie z ppkt 1-4 - punktów złożonym ofertom,
Zamawiający sporządzi listę ofert, na której umieści oferty Wykonawców ze wskazaniem
punktów przydzielonych ocenie w porządku malejącym.
6. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę z
przedstawionymi wyżej wyliczeniami.
7. O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi drogą elektroniczną
wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

Podpis i pieczęć Beneficjenta: ………………………………………………….
Załączniki:
1. Wzór oferty.
2. Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 1 - Wzór oferty.

WZÓR OFERTY
W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
DANE OFERETNA
Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu:

Adres:

Telefon:

E-mail:

REGON (jeśli dotyczy):

WWW:

NIP lub PESEL:

Reprezentant:
(osoba uprawniona do podpisania umowy)

OSOBA DO KONTAKTU (jeśli inna niż wymieniona powyżej)
Imię i nazwisko:

E-mail:

Telefon:
Nazwa usługi cateringowej
Przerwa kawowa (kawy, herbaty, ciastek, cukru,
śmietanek, cytryn, wody mineralnej/soku)
Ciepły obiad składający się min. z jednego ciepłego
dania (zupy i drugiego dania)
Łączna cena za 1 przerwę kawową 1 obiad
jednodaniowy

Cena brutto w zł do dwóch miejsc po przecinku

Jednocześnie oświadczam, że:
1. Prowadzę działalność gospodarczą/ w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2. Znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
3. Cena oferty zwiera wszystkie niezbędne do realizacji zadania koszty.
4. Jestem związany niniejszą ofertą 30 dni.
5. W przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
6. Do oferty dołączam następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
b) pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy);
c) Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej (jeśli dotyczy)

…………………………………………………
(data, podpis, pieczęć)
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Niniejszym oświadczam, że Oferent nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym, tj. Fundacja Rozwoju Regionów z siedzibą w Krakowie.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub
osobami
wykonującymi
w
imieniu
Beneficjenta
czynności
związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
• 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.
Data, PODPIS OFERENTA
……………………………………

