
 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Wolbromiu,  

ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom 

Zapytanie ofertowe nr 2/2020 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku- na usługę cateringu świadczonej podczas realizacji 

projektu „Droga do samodzielności” nr projektu: RPMP.09.01.02-12-0250/17-00 

Informacje ogólne: 

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”  

2. Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro;  

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim; 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wycen wariantowych. 

5. Wspólny kod CPV: 55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków 55320000-9 – Usługi 

podawania posiłków 55520000-1 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Wolbromiu (PSONI Koło w Wolbromiu) 

ul. Skalska 22  

32-340 Wolbrom 

  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem rozeznania rynku jest zapewnienie i dostarczenie cateringu w okresie od lutego 2020r do    

września 2022r z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy, na terenie woj. Małopolskiego w 

miejscowości Wolbrom oraz Klucze w łącznej liczbie 570 osobodni cateringu, zgodnie z 

harmonogramami ustalonymi przez Zamawiającego. Usługa cateringu realizowana będzie na 

doradztwie grupowym psychologicznym: 14 grup x 5 os. x 6 dni oraz na doradztwie grupowym 

zawodowym 10 grup x 5 os. x 3 dni. 

Przez usługę cateringową rozumie się przygotowanie i dostarczenie cateringu w postaci:  

1. Dwudaniowego obiadu składającego się z zupy, drugiego dania oraz soku/napoju: 

 Zupa tradycyjna (co najmniej 300ml na osobę); 

 Porcja mięsa lub ryby lub porcja wegetariańska (co najmniej 150g na osobę); 

 Ziemniaki lub ryż lub frytki lub kasza (co najmniej 150g na osobę); 

 Surówki (co najmniej 150g na osobę); 

 Sok/napój ( co najmniej 250 ml). 
 

2. Przerwy kawowej, na którą składa się:  

 gorąca kawa, gorąca herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, woda gazowana i niegazowana (co 
najmniej 0,5 litra na osobę);  

 co najmniej trzy rodzaje kruchych ciastek, paluszki (co najmniej 200 gramów na osobę). 
 

Wykonawca zapewni posiłki wegetariańskie/wegańskie/bezglutenowe lub inne dostosowane do 

specjalnych potrzeb żywieniowych uczestników.  



 

Wykonawca zapewni również niezbędne naczynia i sztućce w wystarczającej ilości, a także zobowiązuje 

się do uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń po posiłku. Dostarczone dania i produkty muszą być 

świeże i ciepłe. Cena uwzględnia przygotowanie posiłków, dowóz, opakowanie, przerwy kawowe, 

obsługę. 

W związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do:  

1. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych;  
2. przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.);  
3. dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką 
jakością w odniesieniu do użytych składników;  
4. kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z 
przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,  
5. zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi 
dotyczącymi żywności. 
 

III. Termin i miejsce dostarczenia cateringu  

1. Zamówienie realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego (ul. Skalska 22, Wolbrom) lub w 
Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Kluczach (Osada 15)  
2. Usługa cateringu będzie realizowana w okresie od lutego 2020r do września 2022r 
3. Ostateczne terminy i godziny realizacji usługi oraz liczbę zamawianych posiłków Zamawiający 
przedstawi Wykonawcy 7 dni przed rozpoczęciem Zamówienia na następny miesiąc, z 
zastrzeżeniem pkt 4.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu, każdorazowo zmiana 
harmonogramu będzie uzgadniana z Wykonawcą usługi minimum 3 dni przed terminem, którego 
dotyczą zmiany. W uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia losowe) Zamawiający może odwołać 
usługę na dwa dni przed terminem realizacji danej części usługi. 
IV. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem 

zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; tj. posiada 

decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład (firmę) 

do prowadzenia działalności na rynku spożywczym w zakresie żywienia zbiorowego i usług 

cateringowych oraz przewozu żywności, zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów 

podlegających kontroli właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z 

ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1541).  

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. co najmniej 3-letnie doświadczenie w 

realizacji cateringu dla zorganizowanych grup,  

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; tj. 

kuchnią, samochodem i osobami zdolnymi do przygotowania, dostarczenia i serwowania 

posiłków oraz odbioru resztek.  

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

2. Klauzula społeczna  

1) Zamawiający informuje, że w ramach postępowania stosuje klauzulę społeczną, tj. w 

ramach kryterium oceny ofert przyzna dodatkowe punkty ofercie Wykonawcy, który 

zadeklaruje zatrudnienie na okres realizacji umowy na minimum ½ etatu (umowa o pracę) 



 

lub na umowę cywilnoprawną min. 1 osoby bezrobotnej (zgodnie z przepisami Ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późniejszymi 

zmianami) lub młodocianej w celu przygotowania zawodowego. W przypadku, gdy 

Wykonawca zatrudnia taką osobę w chwili składania oferty, Zamawiający uzna klauzulę za 

spełnioną, jeśli Wykonawca utrzyma to zatrudnienie przez okres realizacji zamówienia.  

2) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę spełnienia klauzuli społecznej, 

zobowiązany jest on do złożenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego.  

Brak złożenia wraz z ofertą załącznika nr 2 oznacza, że Wykonawca nie deklaruje spełnienia 

klauzuli społecznej.  

3) w celu okresowej weryfikacji poprawności spełniania klauzuli społecznej (tj. 

zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia zadeklarowanej osoby Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia ponownego pisemnego 

oświadczenia potwierdzającego ten fakt.  

4) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca, który na etapie oceny ofert otrzymał punkty za 

spełnienie klauzuli społecznej, nie dotrzyma tego warunku (tj. nie zatrudni deklarowanej 

osoby lub nie utrzyma jej zatrudnienia w okresie wykonywania zamówienia), Zamawiający 

ma prawo do odstąpienia od umowy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w 

wysokości 2% wartości umowy. 

V. Kryteria wyboru i warunki płatności  

1. Kryterium wyboru:  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 

pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej: 

- najniższa łączna cena brutto - 80%.  
- spełnienie klauzuli społecznej - 20% 
 

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:  
C = cena brutto oferty najtańszej /cena brutto oferty ocenianej x 80  
 
Zamawiający zaokrągli wynik do dwóch miejsc po przecinku (wg reguły matematycznej).  
 
Punkty za kryterium „Spełnienie klauzuli społecznej” zostaną przyznane na podstawie 
oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2):  
a) spełnia klauzulę społeczną – 20 punktów  
b) nie spełnia klauzuli społecznej – 0 punktów 
 

W momencie, gdy dwie oferty uzyskają jednakową liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie 

niższa cena.  

2. Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną brutto (zawierającą obowiązujący podatek 

VAT) i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofertowa 

podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.  

3. Warunki płatności – Płatność następować będzie w okresach miesięcznych i obejmować będzie 

wszystkie usługi wykonane w danym miesiącu. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca 

wystawi fakturę VAT uwzględniającą zakres wykonanych usług. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi 



 

na podstawie faktycznego zakresu wykonanej usługi. Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania 

poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany w 

fakturze. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania ofert, jeśli te nie będą mieścić się w 

przewidzianym budżecie projektu i będą przekraczać stawki przewidziane w regulaminie konkursu, 

w ramach którego realizowany jest Projekt.  

 

VI. Termin złożenia ofert i sposób jej przygotowania  

1. Ofertę należy złożyć: osobiście w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom, (pok. 

56, I piętro),  listem poleconym lub mailowo na adres: centrumwsparcia@psoni-wolbrom.pl 

2. Termin składania ofert upływa dnia 27.01. 2020r. o godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty 

do PSONI Koło w Wolbromiu 

3. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1.  

4. Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 2 oraz oświadczenia w załącznikach 3 i 4. 

VII. Postanowienia końcowe  

1. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy 

przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 

a) Zwiększenia lub zmniejszenia liczby dostarczanych porcji cateringu do 10% wartości umowy. 

b) Terminu realizacji umowy;  

c) Harmonogramu realizacji umowy;  

d) Zasady płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na 

pokrycie wydatków związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim 

Wykonawca i może ulegać opóźnieniom). 

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 

warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie 

zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do 

umowy bądź zmiany załączników do umowy. 

2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu 

art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  

3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Justyna Dorobisz, tel. (32) 647 28 83 

4. Prawo wyboru oferenta przysługuje Zamawiającemu. O wyniku rozeznania zostanie 

poinformowany wybrany podmiot do dnia31.01.2020r. 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 
2.  Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej. 
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.  
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
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