Częstochowa, dnia 02.06.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.
ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” w Częstochowie,
ul. Złota 47, 42-202 Częstochowa
www.stowarzyszeniepodajdalej.pl stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com
Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Marlena Prysak
e-mail: stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com
tel. 517-504-501
Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia i zaprasza do składania ofert
dotyczących usługi codziennego wykonania i dostawy ciepłego posiłku regeneracyjnego
dla maksymalnie 113 Uczestników Centrum Integracji Społecznej przez okres od dnia podpisania
umowy do dnia 30 czerwca 2023 r. w ramach Projektu pn. „Akcja – Aktywizacja II” w ramach
konkursu RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5
Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa codziennego wykonania i dostawy ciepłego posiłku
regeneracyjnego dla maksymalnie 113 Uczestników Centrum Integracji Społecznej przez okres
od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.
Uczestnikami Projektu są osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 176) zamieszkujące Gminę
Częstochowę oraz Gminy ościenne.
Posiłek regeneracyjny to codzienna porcja ciepłej zupy oraz pieczywa dla uczestników Centrum
Integracji Społecznej przez okres od dnia podpisania Umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.,
wykonywana i dostarczana do Zamawiającego od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni
ustawowo wolnych od pracy.
Posiłek dla każdej osoby powinien być zapakowany w oddzielnym pojemniku jednorazowym.
Maksymalna liczba uczestników w trakcie realizacji Projektu wynosi 113 osoby, natomiast średnia
liczba osób dziennie wynosi: 20-40 osób.
Posiłek regeneracyjny powinien zawierać: około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15%
białka oraz posiadać wartość kaloryczną ok. 1000 kcal.
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Zakres usługi obejmuje:
– codzienne przygotowanie porcji ciepłej zupy 300 ml na 1 osobę, zapakowanej w pojemniku
jednorazowym,
– raz w tygodniu przygotowanie ciepłej zupy z wkładką mięsną (300 ml na 1 osobę,
zapakowanej w pojemniku jednorazowym),
– codzienne dostarczanie pieczywa do każdej porcji,
– ustalanie liczby porcji na dany dzień z jednodniowym wyprzedzeniem,
– transport do dwóch miejsc na terenie Częstochowy (ul. Złota 47 i ul. Limanowskiego 45),
– uzgadnianie jadłospisu z Zamawiającym,
– zapewnienie naczyń i sztućców jednorazowych.
OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG KODU WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
(CPV)
CPV 55322000-3 – usługi gotowania posiłków
CPV 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków
CPV 15811000-6 – pieczywo
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Województwo: śląskie; Powiat: m. Częstochowa, Miasto: Częstochowa.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”, ul. Złota 47 w Częstochowie.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Codziennie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w
okresie od dnia podpisania Umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.
KRYTERIA WYBORU OFERTY WRAZ Z METODOLOGIĄ OCENY OFERT:
Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:
· dopuszczające: zgodność oferty z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym,
· punktowe: Cena (brutto): 100%.
Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o punktowe Kryterium wyboru oferty:
Liczba punktów
Lp.
Kryterium
(waga)
1.
Cena
100
SUMA:
100
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę
PLN brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem.
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Kryterium CENA =

cena oferty najniższej x 100
cena oferty ocenianej

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego
średniego kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna u Zamawiającego po zakończeniu procedury
wyboru.
Wyniki postępowania będą upublicznione za pośrednictwem strony internetowej w Bazie
Konkurencyjności oraz na stronie www.stowarzyszeniepodajdalej.pl
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert upływa w dniu 11 czerwca 2021 r.
Wykonawca może złożyć ofertę:
1. przez Bazę Konkurencyjności
lub
2. osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Złota 47, 42-202 Częstochowa
lub
3. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres Zamawiającego: ul. Złota 47, 42-202
Częstochowa
lub
4. e-mailem (skan podpisanej oferty z załącznikami) na adres Zamawiającego:
stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com
Termin - zarówno dla ofert składanych przez Bazę Konkurencyjności, osobiście, przesyłanych pocztą
jak i e-mailem - do dnia 11.06.2021 r.
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego lub złożenia w Bazie Konkurencyjności.
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu
Ofertowym.
Oferty (składane osobiście i na adres Zamawiającego) należy składać w formie pisemnej w języku
polskim w zamkniętej kopercie zawierającej: pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres
Zamawiającego (miejsca składania ofert) oraz zapis:
„Oferta w zapytaniu ofertowym nr 1/06/2021 na usługę codziennego wykonania i dostawy
ciepłego posiłku regeneracyjnego dla maksymalnie 113 Uczestników Centrum Integracji
Społecznej przez okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r. w ramach projektu
pn. „Akcja – Aktywizacja II”.
W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną należy przesłać podpisany skan oferty wraz
z wymaganymi w Zapytaniu załącznikami.
Oferty powinny zawierać elementy i informacje umożliwiające ich ocenę w oparciu o kryterium
oceny ofert.
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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Oferty złożone po wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie nie będą rozpatrywane.
Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki, które będą potwierdzać spełnianie przez
Oferenta warunków udziału w postępowaniu.
MIEJSCE OTWARCIA OFERT:
ul. Złota 47, 42-202 Częstochowa.
Z procedury wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający sporządzi Protokół.
Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
www.stowarzyszeniepodajdalej.pl oraz w Bazie Konkurencyjności.
OSOBA DO KONTAKTU W KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM:
Marlena Prysak, e-mail: stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com
tel. 517-504-501.
PRZEWIDYWANY TERMIN PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ:
15 czerwca 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO STANOWIĄ:
1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w treści
Zapytania.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczeniu o spełnieniu klauzul społecznych.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Oferent powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym
zakresie (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
Wiedza i doświadczenie:
Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne
oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie, umożliwiające prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży
stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
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Potencjał techniczny
Oferent powinien posiadać potencjał techniczny niezbędny do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne
oświadczenie, iż posiadania potencjał techniczny niezbędny do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oferent powinien dysponować osobami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie,
iż dysponuje osobami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (załącznik
nr 4 do zapytania ofertowego).
Wymagania dodatkowe w zakresie klauzul społecznych
W postępowaniu mogą brać udział tylko Wykonawcy spełniający warunek udziału w postępowaniu
z zakresu klauzul społecznych.
Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
dotyczącego usługi cateringowej zatrudniona została co najmniej jedna (1) osoba znajdująca się w
szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. np. osoba z niepełnosprawnościami, osoba w wieku 50 lat i
więcej, osoba o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoba
długotrwale bezrobotna, matka samotnie wychowująca dzieci, osoba sprawująca opiekę lub
powracająca na rynek pracy po okresie sprawowania opieki).
Zamawiający wymaga, aby osoba ta była zatrudniona w jednej z poniższych form:
a) na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na postawie właściwego
dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ
zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych
przepisach państwa członkowskiego UE lub europejskiego Obszaru Gospodarczego,
b) w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003
roku o zatrudnieniu socjalnym lub odpowiadających mu programów lub form
zatrudnienia określonych w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zatrudnienie minimalnej liczby wskazanych
osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy,
Zamawiający wskazuje, że definicja osoby niepełnosprawnej zawarta jest w przepisach o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie,
iż spełnia warunek udziału w postępowaniu z zakresu klauzul społecznych (załącznik nr 5 do
zapytania ofertowego).
Warunki płatności
Forma wynagrodzenia oraz termin płatności: Rozliczenie należności dla Wykonawcy nastąpi
na podstawie rachunków / faktur VAT, wystawionych przez Oferenta.
Okres rozliczeniowy to miesiąc kalendarzowy.
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Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury
VAT/rachunku, maksymalnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
faktury/rachunku.
Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków
finansowych, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy projektu.
W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Zarządzającą, wypłata
wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W takim przypadku
Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
Za datę zapłaty Wynagrodzenia, Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Faktura VAT wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie lub bezpodstawnie nie będzie stanowiła
podstawy do zapłaty.
Ilość porcji posiłków określona w formularzu ofertowym stanowi wartość prognozowaną.
Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z tytułu zamówienia
mniejszej ilości porcji w okresie obowiązywania umowy.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Wypełnione Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia zapytania
ofertowego, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3
do Zapytania Ofertowego.
Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik
nr 4 do Zapytania Ofertowego.
Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zakresu klauzul
społecznych, stanowiące załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w
postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych
w Zapytaniu Ofertowym (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), zgodnie z formułą „spełnia –
nie spełnia”.
Oferent, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie
wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferent pozostaje związany złożoną ofertą 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany ofertą do końca terminu jej
ważności.
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Szczegółowych informacji odnośnie wymagań dotyczących zamówienia (w tym specyfikacji
przedmiotu zamówienia) udziela Osoba do kontaktu wskazana w Zapytaniu.
Składający ofertę przyjmuje do wiadomości, że wymagany wzór formularza oferty przedstawiony
jest w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę
(z uwzględnieniem Kryterium wyboru oferty wskazanych w zapytaniu ofertowym).
Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty w wyniku
postępowania wyboru ofert.
Usługa objęta zamówieniem w ramach Projektu współfinansowana jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, wybrany Oferent zobowiązuje się
do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert,
faktur.
Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji
udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu.
Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego
Zapytania ofertowego. W przypadku zaistnienia takich okoliczności oferentom nie przysługują
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert
składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Złożenie oferty oznacza, że Oferent zrozumiał i akceptuje warunki Zapytania ofertowego.
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
KARY UMOWNE:
1. Oferent (Wykonawca) zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy w wysokości:
a) 5 % przewidywanego łącznego wynagrodzenia, gdy rozwiązanie Umowy nastąpi z przyczyn
za które odpowiada Oferent (Wykonawca),
b) 5% % wynagrodzenia za usługę w danym dniu, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia
w dostarczeniu zamówienia,
c) 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) za każdy udokumentowany przypadek naruszenia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu z zakresu klauzul społecznych w trakcie realizacji
umowy.
2. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia go z obowiązku ukończenia Przedmiotu
Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z zawartej umowy.
WYKLUCZENIA:
Oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych
Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach nie będą brane pod uwagę.
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
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Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.
WYJAŚNIENIE I ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO/UMOWY
1) Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
Ofertowego, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego
na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w bazie konkurencyjności.
2) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Zapytania Ofertowego. Dokonaną zmianę Zapytania Ofertowego Zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim podmiotom, którym przekazano Zapytanie Ofertowe, oraz
zamieści na swojej stronie internetowej i w bazie konkurencyjności.
3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
unieważnić Zapytanie Ofertowego. Informację o unieważnieniu Zapytania Ofertowego
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim zainteresowanym podmiotom, oraz zamieści na
swojej stronie internetowej.
4) Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te
podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego
zamówienia, między innymi w przypadku:
a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do
aktualnego stanu prawnego (w tym obowiązujących norm),
b) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy,
c) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na przedmiot umowy,
d) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia,
którego nie można było zapobiec;
e) wskazanym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
Dla dokonania takich zmian Umowy wymagana jest forma pisemna.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego
o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację
przedmiotu umowy, nie później niż w terminie 5 dni po zaistnieniu danej okoliczności.
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