ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 19/7.1.RPOWP/2018 z dn. 4.01.2018r.
tytuł
Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego
realizowanego na mocy umowy nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0010/16-00
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
działań aktywnej
integracji

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok, Tel./ Fax. 85 652 61 07,
e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl; www.polskiestowarzyszenie.pl

W związku z realizowanym projektem pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII. Poprawa
spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Polskie Stowarzyszenie
Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na realizację usługi cateringowej dla uczestników projektu zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu
bielskiego.

Sekcja I Instytucja Zamawiająca
I.1. Nazwy i adresy
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
ul. Studzienna 2
Tel./Fax. 85-652-61-07
E-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl
www.polskiestowarzyszenie.pl

Osoba do kontaktów: Anna Zawada-Perkowska
Tel.790-140-822
Tel./Fax.85-652-61-07
e-mail: a.perkowska@polskiestowarzyszenie.pl
I.2. Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest jawny.
Oferty lub inne dokumenty należy przysłać na adres podany powyżej
I.3. Rodzaj instytucja zamawiającej
Stowarzyszenie
I.4. Główny przedmiot działalności
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Sekcja II Informacje o postępowaniu
II.1. Tryb prowadzonego postępowania
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w
Rozdziale VI (punkty 6.5.2.)„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 – 2020.”
II.2. Tytuł i nazwa zamówienia
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Catering
II.3. Numer zapytania ofertowego
19/7.1.RPOWP/2018
II.4. Termin składania ofert
1. Oferta na piśmie do dnia 15.01.2018 r. do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Polskie
Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok.
2. Oferta w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą
elektroniczną: biuro@polskiestowarzyszenie.pl. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną,
oferta musi zostać zarejestrowana, jako wiadomość e-mail na serwerze Zamawiającego do dnia
15.01.2018 r. do godziny 9.00.
II.5. Opis sposobu przygotowania i składania ofert
1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz znajdującym się na stronie internetowej
zamawiającego pod linkiem http://www.polskiestowarzyszenie.pl/news/index.
2. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna zostać opatrzona pieczęcią firmową (jeśli dotyczy).
4. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
5. Zaleca się aby każda strona oferty powinna być ponumerowana i zaparafowana przez wykonawcę
lub przedstawiciela wykonawcy wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych
wykonawcy.
6. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
7. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, zaleca się aby każda ze stron oferty była
podpisana, ponumerowana, zaparafowana i zeskanowana.
8. Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
9. W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego)
dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy treści złożonej oferty.
10. Zaleca się aby w przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem wskazać datę
potwierdzenia za zgodność.
11. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca
wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie
załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z
formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
12. Wykonawca powinien podać cenę netto przedmiotu zamówienia w sposób wskazany
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w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz
określić stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert.
13. Cena oferty powinna być wyrażona słownie i cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
14. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN.
15. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
w tym związane z jego dostarczeniem we wskazane miejsce.
16. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu do
zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna zostać oznaczona
nazwą oferenta i numerem zapytania ofertowego, do którego odnosi się złożona oferta.
17. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany poniżej (z zaznaczeniem w temacie e-maila
numeru zapytania ofertowego, do którego odnosi się oferta). E-mail musi zostać zarejestrowany na
serwerze Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert.
18. Zamawiający będzie związany ofertą przez okres 30 dni od ustalonej daty składania ofert.
19. Oferty zostaną otwarte niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert w siedzibie
Zamawiającego.
II.6. Kategoria ogłoszenia – rodzaj zamówienia
Usługi
II.7. Podkategoria ogłoszenia
Usługi dostarczania posiłków
II.8. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:
1. Publikację na stronie internetowej Zamawiającego,
2. Publikację w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

II.9. Informacja na temat porozumienia w sprawie zamówień rządowych
(GPA) Zamówienie nie jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych.
II.10. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego wykonawcy bez podania przyczyn.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania
przyczyn.
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4. Zamawiający wskazuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu
art. 66 Kodeksu cywilnego (ustawa z 23.04.1964 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ceny z Wybranym Oferentem/Oferentami
w przypadku gdy cena ofertowa najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość środków
zapewnionych w budżecie projektu.

Sekcja III Przedmiot zamówienia
III.1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę cateringową dla uczestników projektu Białegostoku,
powiatu białostockiego i powiatu zagrożonych z ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
bielskiego.
III.2. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p.
bielskiego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII.
Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

III.3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę cateringową około 10-15 uczestników projektu
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, powiatu białostockiego i
powiatu bielskiego, w tym:
a. Organizacja usługi cateringowej, obejmującej przygotowanie, dostarczenie oraz podanie gorącego
dania obiadowego oraz przerwy kawowej podczas „warsztatów rozwoju społeczno- osobistego”:
• Część automotywacja- I-II.2018r; 1 grupy (10 uczestników + wykładowca) x 2 dni;
• Część rozwijanie inicjatywności- I-II.2018r; 1 grupy (10 uczestników + wykładowca) x 1 dzień;
• Część autoprezentacja i wizerunek I-II.2018r; 1 grupy (10 uczestników + wykładowca) x 2 dni;
• Część zarządzanie sobą w czasie I-II.2018r; 1 grupy (10 uczestników + wykładowca) x 1 dzień;
• Część komunikacja I-II.2018r; 1 grupy (10 uczestników + wykładowca) x 2 dni;
b. Organizacja usługi cateringowej, obejmującej przygotowanie, dostarczenie oraz podanie gorącego
dania obiadowego oraz przerwy kawowej podczas „warsztatów aktywnego poszukiwania pracy”
II-IV.2018r.; 1 grup (10 uczestników + wykładowca) x 1 dzień;

c. Organizacja usługi cateringowej, obejmującej przygotowanie, dostarczenie oraz podanie gorącego
dania obiadowego oraz przerwy kawowej podczas kursu „operator koparko- ładowarki”:
II.2018r.-III.2018r.; 1 grupa (2-7 uczestników+ wykładowca) x 22 dni;
d. Organizacja usługi cateringowej, obejmującej przygotowanie, dostarczenie oraz podanie gorącego
dania obiadowego oraz przerwy kawowej podczas kursu „spawacza”:
II.2018r.-III.2018r.; 1 grupa (2-3 uczestników+ wykładowca) x 18 dni;
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e. Organizacja usługi cateringowej, obejmującej przygotowanie, dostarczenie oraz podanie gorącego
dania obiadowego oraz przerwy kawowej podczas kursu „operator obrabiarek CNC”
II.2018r.-IV.2018r; 1 grupa (2-3 uczestników+ wykładowca) x 33 dni
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieznacznej zmiany terminów realizacji przedmiotu
zamówienia oraz zmiany ilości świadczonej usługi cateringowej.
Przerwa cateringowa obejmuje każdorazowo:
a) kawę
b) herbatę
c) wodę
d) mleko
e) cukier
f) cytrynę
g) drobne słone lub słodkie przekąski (paluszki, ciastka, owoce)
h) ciasto min. 150g na osobe
Wykonawca dostarczy wyżej wymienione produkty w ilości odpowiedniej do liczby osób
określonej przez Zamawiającego w zakresie każdego rodzaju zajęć.
Catering w formie gorącego posiłku obejmuje każdorazowo:
a) dwa dania (zupę i drugie danie, w tym: mięso/ryby; ziemniaki/ryż/kasza;
surówka/sałatka).
b) napoje (sok, napój lub woda mineralna)
Zalecane przez Zamawiającego jest urozmaicone Manu zarówno w zakresie przerwy
cateringowej jak i posiłków gorących.
Wykonawca zapewnia podanie gorącego posiłku na zastawie ceramicznej, zapewniając
odpowiednią ilość
sztućców do prawidłowej realizacji usługi cateringowogastronomicznej. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przygotowanie i dostarczenie
posiłków w pojemnikach jednorazowych.
Wykonawca zapewnia uprzątnięcie sprzętu gastronomicznego każdorazowo po zakończeniu
posiłku i przerwy kawowej.

III.4. Kod CPV
55.52.00.00-1
III.5. Nazwa kodu CPV
Usługi dostarczania posiłków
III.6. Informacja o ofertach częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty na poszczególne części zamówienia.
III.7. Informacja o ofertach wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
III.8. Informacja o opcjach
Zamawiający nie dopuszcza opcji.
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III.9. Harmonogram realizacji zamówienia
a. Organizacja usługi cateringowej, obejmującej przygotowanie, dostarczenie oraz podanie
gorącego dania obiadowego oraz przerwy kawowej podczas „warsztatów rozwoju społecznoosobistego”:
• Część automotywacja I-II.2018r;
• Część rozwijanie inicjatywności I-II.2018r;
• Część autoprezentacja i wizerunek I-II.2018r;
• Część zarządzanie sobą w czasie I-II.2018r.
• Część komunikacja I-II.2018r;
b. Organizacja usługi cateringowej, obejmującej przygotowanie, dostarczenie oraz podanie
gorącego dania obiadowego oraz przerwy kawowej podczas „warsztatów aktywnego
poszukiwania pracy” II-IV.2018r.
c. Organizacja usługi cateringowej, obejmującej przygotowanie, dostarczenie oraz podanie
gorącego dania obiadowego oraz przerwy kawowej podczas kursu „operator koparkoładowarki”: II.2018r.-III.2018r.; 1 grupa (2-7 uczestników+ wykładowca) x 22 dni;
d. Organizacja usługi cateringowej, obejmującej przygotowanie, dostarczenie oraz podanie
gorącego dania obiadowego oraz przerwy kawowej podczas kursu „spawacza”: II.2018r.III.2018r.; 1 grupa (2-3 uczestników+ wykładowca) x 18 dni;
e. Organizacja usługi cateringowej, obejmującej przygotowanie, dostarczenie oraz podanie
gorącego dania obiadowego oraz przerwy kawowej podczas kursu „operator obrabiarek CNC”
II.2018r.-IV.2018r; 1 grupa (2-3 uczestników+ wykładowca) x 33 dni

III.10 Miejsce realizacji zamówienia
Polska, województwo podlaskie, Białystok, powiat białostocki, powiat bielski
Dokładne miejsce realizacji usługi będzie znane po zakończeniu procesu rekrutacji uczestników do
projektu w ramach poszczególnych działań. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca
realizacji usługi w obrębie w/w miejsca realizacji zamówienia, o czym z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformowany zostanie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany będzie do
zrealizowania przedmiotu zamówienia na terenie gminy pow. białostockiego wskazanej przez
Zamawiającego

Sekcja IV Ocena oferty
IV.1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych
kryteriach:
Lp.
1.
2.
3.

Kryterium
Cena oferty
Klauzule społeczne
Podmiotowość

Waga
80
10
10
SUMA

Max liczba punktów (pkt.)
80
10
10
100
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1. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom
zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:
Oferta o najniższej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 80
% Cena brutto oferty badanej
gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
2. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma
maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza
liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

Ilość punktów przyznanych za klauzule społeczne
K = ( ----------------------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj. 10
% Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za klauzule społeczne
gdzie: K - wartość punktowa badanej oferty
Parametr podlegający ocenie:

L.p.
1.
2.
3.

Klauzula społeczna
1 osoba
od 2 do 5 osób
powyżej 5 osób

Punktacja
1
3
5

Poprzez spełnienie kryterium klauzuli społecznej rozumie się wskazanie ilości osób znajdujących
się w trudnej sytuacji na rynku pracy i zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę
zgodnie z Kodeksem Pracy, które spełniają minimum jedno z poniższych kryteriów: - posiadają
orzeczony stopień niepełnosprawności;
- są w wieku 50 lat lub więcej;
- posiadają niskie kwalifikacje tj. wykształcenie ponadgimnazjalne i niższe;
- posiadały status osoby długotrwale bezrobotnej w momencie zatrudnienia w rozumieniu przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- matki samotnie wychowujące dzieci;
- osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki;
lub inne zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym tj.:
- bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej;
- uzależnione od alkoholu;
- uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających;
- chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
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- zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej;
- uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej;
- osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie
własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji
powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu
zawodowym, społecznym i rodzinnym;
i które (dotyczy wszystkich w/w grup) zostaną zaangażowane przy realizacji zamówienia min. na
cały czas jego trwania.
3. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma
maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza
liczba punktów, zgodnie ze wzorem:
Ilość punktów przyznanych za podmiotowość
P = ( ----------------------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj. 10 %
Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za podmiotowość
gdzie: K - wartość punktowa badanej oferty

Parametr podlegający ocenie:

L.p.
1.
2.

Podmiotowość
podmioty ekonomii społecznej
pozostałe

Punktacja
10
0

Poprzez kryterium podmiotowości rozumie się wskazanie w formularzu ofertowym formy
prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów należących do
sektora ekonomii społecznej, w tym:
- fundacje;
- stowarzyszenia;
- spółdzielnie, w tym: spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych,
spółdzielnie socjalne;
- Centra Integracji Społecznej (CIS);
- Kluby Integracji Społecznej (KIS);
- Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ);
- Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW).
4. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych wyżej
obliczona wg wzoru:
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O=C+K+P
O - ostateczna ocena danej oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
K - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium klauzule społeczne
P - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium podmiotowości
5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca
wymagania zapytania ofertowego oraz SIWZ.
6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych lub
zaprosi do negocjacji.
8. Jeśli cena wybranej oferty/ofert przekroczy kwotę jaką dysponuje Zamawiający, dopuszcza się
możliwość podjęcia negocjacji ceny.

Sekcja V Warunki udziału w postępowaniu
V.1. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie
oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.
V.2.Wiedza i doświadczenie
1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element
formularza oferty.
2. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż
posiadają wiedzę i doświadczenie w danym obszarze merytorycznym, w tym zrealizowali min 2
usługi cateringowe w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Na potwierdzenie posiadanego
doświadczenia Oferent ma obowiązek przedstawić na piśmie wykaz zrealizowanych usług dla co
najmniej dwóch różnych podmiotów zgodnie z danym obszarem merytorycznym oraz referencje.
V.3. Potencjał techniczny
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie,
iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadały niezbędny potencjał techniczny do
jego realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego
element formularza oferty.
V.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż ich
sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku
weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.
V.5.Dodatkowe warunki
1. Wybrany Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny za realizację usługi cateringowej zapewni
dowóz posiłków oraz ich odpowiednie podanie zgodnie z SIWZ oraz harmonogramem realizacji
usługi przekazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewnia realizację usługi wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy
jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i
przygotowywania artykułów spożywczych

3. Wykonawca zapewnia uprzątnięcie sprzętu gastronomicznego każdorazowo po zakończeniu posiłku
i przerwy kawowej.

V.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i 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.
Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o
braku powiązań osobowych i kapitałowych, które jest integralną częścią formularza oferty. Z
udziału w postępowaniu wyklucza się:
1. Osoby fizyczne , które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w zawiązku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
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popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
3. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4. spółki komandytowa oraz spółki komandytowo akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związek postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
7. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcem przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769) - przez okres 1r. od dnia uprawomocnienia
się wyroku;
8. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art., 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012
r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769)- przez okres 1r.
od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację
lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
V.7. Warunki zmiany umowy
I. Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy
nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy lub nastąpi zmiana harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany umowy zawartej
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pomiędzy zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą, w tym w zakresie terminów realizacji, ilości
godzin poszczególnych form wsparcia, miejsca ich realizacji.
II. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a ich zakres jest
zgodny z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020.”pkt. 6.5.2 ppkt. 17.
V.8. Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od wykonawcy
1. Formularz oferty (załącznik nr 1);
2. Wykaz doświadczenia (załącznik nr 2);

V.9. Zamówienie uzupełniające
Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego zamówienia uzupełniającego w wysokości nie przekraczającej 50% wartości
zamówienia określonego w umowie z wykonawcą, o ile zamówienie to dotyczy tego samego rodzaju
usługi.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 19/7.1.RPOWP/2017
…………………………..
/miejscowość data/
……………………………….……..
……………………………….……..
…………………….…….………….
……………………..…….…………

/nazwa i adres oferenta/
Numer telefonu ………....……...................…...…
Numer faksu

……………….........................….

REGON:

……………….........................….

NIP:

…………....................….....….….

Adres www:

……….....................…….....…….

e-mail:

………………...........................….

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 19/7.1.RPOWP/2018 pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p.
bielskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś
priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
poniżej przedstawiamy ofertę:
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OFERUJEMY/OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:
Cena ofertowa dla 1 osobo/dnia ...................... zł netto + podatek VAT …....%*, co daje
...................... zł brutto (słownie: ……………………………….……………………), w tym cena:
a) organizacji przerwy kawowej na 1osobo/dzień ….…….zł netto + podatek VAT .......%;
b) organizacji gorącego posiłku na 1 osobo/dzień …….….zł netto + podatek VAT …....%.
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3. Forma w jakiej Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą:

L.p.

Rodzaj podmiotu

1

fundacja

2

Stowarzyszenie

Zaznaczyć właściwą
poprzez X

spółdzielnia
spółdzielnie pracy
3

spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie
niewidomych
Spółdzielnia socjalna

4

Centrum Integracji Społecznej (CIS)

5

Klub Integracji Społecznej (KIS)

6

Zakres Aktywności Zawodowej

7

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
(TUW)

8

Inne

Oświadczamy, że:
1. Zatrudnimy (zatrudniliśmy) na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy osoby
spełniające minimum jedno z kryteriów wskazanych w sekcji IV.1 pkt. 2 zapytania ofertowego nr
19/7.1.RPOWP/2018.
2. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 19/7.1.RPOWP/2018 wraz integralnymi
załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń,
3. Utrzymamy na niezmienionym poziomie stan zatrudnienia i formę prowadzenia działalności w
zakresie punktowanych kryteriów, co potwierdzimy każdorazowo na wezwanie Zamawiającego;
4. Oferowana przez nas usługa spełnia określoną przez Zamawiającego jakość zgodnie z SIWZ,
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30dni
od daty upływu terminu składania ofert,
6. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, w szczególności:
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
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b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
będziemy posiadali niezbędny potencjał techniczny w momencie realizacji przedmiotu
zamówienia,
c) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia.
7. Nie jesteśmy podmiotem/ os. fizyczną powiązanym osobowo i 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 wykonawca, 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.
8. Nie podlegamy wykluczeniu z przyczyn opisanych w pkt. V.6) zapytania ofertowego nr
19/7.1.RPOWP/2018.
9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

do zawarcia umowy w miejscu

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
3. …………………………………………………………
4. …………………………………………………………
Wszelkie kopie dokumentów dołączonych przez Oferenta muszą być poświadczone za zgodność
oryginałem.

……………………………………………
/podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
oferenta/
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 19/7.1.RPOWP/2018
WYKAZ DOŚWIADCZENIA
nazwa Zamawiającego/

zakres

Zleceniodawcy

wsparcia

L.p.

termin realizacji

wartość usługi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

……………………………………………
/podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta/
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