ZAPYTANIE CENOWE
na świadczenie usługi cateringu do Szkoły Podstawowej w Leśnicach, którego wartość
szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 złotych

I.

Zamawiający
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach
Leśnice 18A
84-300 Lębork
Tel./fax: 59 8612088

II.

Przedmiot zamówienia
Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczały do Szkoły Podstawowej im. Leśników
Polskich w Leśnicach

III.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla
około 70 uczniów, które będą uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Leśnicach zwanego dalej
szkołą.
1.
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie jednego posiłku dziennie tj. obiadu
dla grupy około 70 uczniów.
2.
Produkty w dziennym jadłospisie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz.
1154).
3.
Proces przygotowania oraz dostarczania posiłków odbywać się musi zgodnie z
wymogami sanitarnymi, zwłaszcza wymogami dobrej praktyki higienicznej.
4.
Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w
5.
Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj.
01.09.2021 - 24.06.2022r. (z wyjątkiem przerw w nauce).
6.
Ilość wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w Szkole.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia,
gdyż Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ilość posiłków zgodnie z
zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez przedstawiciela Zamawiającego Dyrektora bądź osobę przez niego upoważnioną. Rozliczenie finansowe Wykonawcy
usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczanych
posiłków i ich ceny jednostkowej. W takim przypadku Wykonawca oświadcza, że
nie będzie żądał odszkodowania z tytułu zmniejszenia ilości maksymalnej opisanej
powyżej.
7.
Wartość kaloryczna posiłków: od 900 do 1200 kcal.
8.
Dzienny jadłospis obejmuje: zupa i drugie danie.
9.
Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 5 dni roboczych (1 tydzień
działania szkoły) i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia.
Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla
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IV.

Wykonawcy. Zaleca się różnorodność i niepowtarzalność dziennych zestawów
żywieniowych.
Posiłki muszą być urozmaicone, na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnych
ze standardami HACCP. Muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut
Matki i Dziecka dla dzieci szkolnych, nie mogą być przygotowywane z
półproduktów. Posiłki muszą być wysokiej jakości zarówno co do wartości
odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną. Przy
planowaniu posiłków należy uwzględnić wartość energetyczną oraz normy
produktów.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz składników i alergenów
poszczególnych potraw.
Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi
sanitarno-techniczne) w specjalistycznych termosach, samodzielnie przygotowując
(porcjując w jednorazowych naczyniach) do wydawania na miejscu w szkole.
Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące- temp. min.
60ºC,świeże, smaczne i estetyczne oraz produkty zimne np. surówki temp. ok. 15ºC),
które winny być dobrane do wieku dzieci.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek przechowywania próbek pożywienia.
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Stan posiłków i sposób dowożenia posiłków musi spełniać wymogi PSS-E. ponadto
Wykonawca oświadcza, że towary i produkty użyte w przedmiocie umowy spełniają
normy polskie i inne wymagania określone dyrektywami europejskimi.
W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.
W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych.
Faktury VAT za realizację usługi będą wystawiane ostatniego dnia miesiąca z
terminem płatności 21 dni.
Cena jednego zestawu winna zawierać koszt przygotowania i dostarczenia posiłku z
wyodrębnieniem ceny netto, brutto, oraz kwoty podatku VAT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi
dla przedmiotu zamówienia. W przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji
Zamawiający zwróci na koszt Wykonawcy towary będące przedmiotem reklamacji,
a Wykonawca dostarczy towary wolne od wad.
Obiad musi spełniać warunki ilościowe:
 zupa: gramatura nie mniej niż 300ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal
 drugie danie: gramatura nie mniej niż 500g na porcję i kaloryczność nie mniej
niż 700kcal (mięso bez kości, ryby itp. nie mniej niż 100g na porcję) surówka
nie mniej niż 150g na porcję, ziemniaki, ryż, kasza itp. nie mniej niż 250g na
porcję, w przypadku posiłku typu naleśniki, pierogi itp. 500g dla 1 osoby.
Ustalenia decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą
przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu:
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
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V.

Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiada aktualne zezwolenie
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higienicznozdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu.
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym, ekonomicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia

Zakres wykluczenia wykonawców w przedmiotowym
postępowaniu:
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązanie 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.
Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika.
4.
Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli. W ofercie
wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku ww. powiązań.

VI.
VII.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Sposób obliczania ceny oferty
Cena oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie.
Należy podać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto za obiad dwudaniowy dla uczniów
Szkoły zgodnie z przedmiotem zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena nie będzie mogła
ulec zwiększeniu przez cały okres trwania umowy. Wykonawca nie będzie mógł żądać
dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji okaże się, że nie uwzględnił wszystkich
elementów niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

VIII.

Kryterium wyboru oferty
Cena oferty - 100%
Sposób obliczania wartości punktowej:
Wp = C min/C oferty badanej x 100
Wp – ilość punktów oblicznona dla oferty badanej
C min – cena w złotych najtańszej oferty
C danej oferty – cena w złotych badanej oferty

Cenę jednostkową należy podać do dwóch miejsc po przecinku .
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów
spełniając jednocześnie wszystkie wymogi.

IX.

Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzy ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1.
Powinna posiadać datę sporządzenia, adres oferenta, numer telefonu, NIP, podpis
Wykonawcy oraz powinna zawierać następujące dokumenty:
1.
Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności (kserokopie potwierdzone za zgodność z
oryginałem).
2.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynikać będzie, że oferent jest
uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej będącej przedmiotem
zamówienia.
3.
Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia pozwalającego na realizację
zlecenia (zgodnie z formularzem ofertowym – Załącznik nr 1).
4.
Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym do
przygotowywania posiłków (zgodnie z formularzem ofertowym – Załącznik nr 1).
5.
Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim transportem do przewozu żywności
zgodnie z wymogami sanitarnymi (zgodnie z formularzem ofertowym – Załącznik
nr 1).
6.
Wykaz potraw - składników i alergenów.
7.
Przykładowy jadłospis, zawierający wytyczne zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia.

X.

Termin i miejsce składania ofert
1.

2.
3.
4.

Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na
świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich
w Leśnicach”.
Na kopercie należy umieścić dane adresowe oferenta.
Ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert: 16.08.2021

Załącznik nr 1 do zapytania cenowego
……………………………
pieczęć wykonawcy

…………………………...
miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY
na świadczenie usługi cateringu do Szkoły Podstawowej w Leśnicach, którego wartość szacunkowa
nie przekracza kwoty 130 000 złotych
1.

Dane Oferenta:
Nazwa:
………………………………………………………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………………………
Nr tel.:
………………………………………………………………………………………………
e-mail:
………………………………………………………………………………………………
NIP:
………………………………………………………………………………………………

2.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
a) wartość netto…………………………….zł
b) podatek VAT …………………….……...zł (…….%)
c) wartość brutto……………………………zł
Słownie brutto:
…………………………………………………………………………………………………
………

Deklaruję termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu
cenowym.
4. Oświadczam, że:
1) Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
2) Zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym
zapytaniu,
3) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych
oświadczeń
4) Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia,
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
 dysponuję odpowiednim transportem do przewozu żywności zgodnie z wymogami
sanitarnymi,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w
zakresie określonym przez zamawiającego w zapytaniu cenowym.
3.

5) Wyrażam zgodę na 30 dniowy okres związania się niniejszą Ofertą.
Do oferty załączam:
1. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, z którego wynikać będzie, że oferent jest uprawniony do
prowadzenia działalności gospodarczej będącej przedmiotem zamówienia.
3. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.
4. Wykaz potraw - składników i alergenów.
5. Przykładowy jadłospis, zawierający wytyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

………………, dnia ……………

…………………………….
podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 2 do zapytania cenowego

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
do zapytania cenowego na świadczenie usługi cateringu do Szkoły Podstawowej w Leśnicach,
którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 złotych
Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiających
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawców
osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się w
szczególności:
1) Uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) Posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce z o.o. lub spółce akcyjnej,
3) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) Pozostawanie 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.
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są
zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są
zgodne z prawdą.

………………, dnia ……………

…………………………….
podpis osoby uprawnionej

