Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5/SORE/ZK/2013

Wałbrzych, 02.10.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
prowadzone zgodnie z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI, o której mowa w „Zasadach
finasowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 09.09.2014
w ramach projektu pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania
szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych” POKL.03.05.00-00-016/13 dofinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 - 2013, Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5 –
„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, w ramach typu projektu: Programy
kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli
I. Zamawiający:
Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski
ul. Grota Roweckiego 3/6, 58-309 Wałbrzych
Mail do kontaktu: aleksandra.nykiel@bras-edukacja.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia:
CPV: 55312000-0- ogólne restauracyjne usługi kelnerskie
CPV: 55321000-6- usługi przygotowania posiłków
CPV: 55330000-2 – usługi kawiarniane
CPV: 55521100-9 – usługi rozwożenia posiłków
CPV: 55320000-9 – usługi podawania posiłków
CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły
domowe oraz artykuły cateringowe
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie ciast wraz kawą i herbatą, dla uczestników
szkoleń, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Wałbrzycha.
1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym zapytaniem jest przygotowanie oraz
dostarczenie i podanie ciasta, kawy, herbaty, cukru, mleka do kawy, cytryny oraz filiżanek,
sztućców i serwetek (tzw. serwis kawowy w formie bufetu) dla uczestników szkoleń
w okresie od 17.10.2014 r. do 15.06.2015 r. (ww. okres może ulec zmianie).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Dostarczanie domowego ciasta (różnych) w okresie trwania umowy (np. sernik,
jabłecznik, Basia, seromak, biszkopt z owocami i galaretką)
a. Na 1 osobę ma przypadać min. 1 kawałek ciasta o gramaturze 100 g – 160 g
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b.
c.

d.

e.
f.

(+/- 10%) i/lub o wymiarach (w zależności od rodzaju ciasta) 10 cm x 6 cm (+/15%)
Zapewnienie każdej grupie owoców (jabłko, banan, gruszka, winogrona itp.)
Dostarczenie/zapewnienie podania gorącej kawy i herbaty w termosach lub
ustawienie warnika z wodą, tak by zapewniać uczestnikom przygotowanie
gorącego napoju.
Rozłożenie/podanie w naczyniach kawy rozpuszczalnej, sypanej, herbaty (lub
przygotowanie ich w termosach) cukru, mleka do kawy, cytryny, rozłożenie
filiżanek jednorazowych z uchwytem do napojów gorących; rozłożenie łyżeczek
do ciast oraz do kawy i herbaty; zapewnienie tac/pater, na których rozłożone
będzie pokrojone w kawałki ciasto, owoce. Liczba łyżeczek, filiżanek, szklanek
musi być większa od liczby uczestników tak by każdy z uczestników/czek mógł
/mogła przygotować kawę i herbatę.
Przedmiot zamówienia musi być podany przy zachowaniu higieny oraz w
sposób estetyczny.
Po zakończonym szkoleniu uprzątnięcie, zabranie zużytych filiżanek, tacek,
sztućców, oraz niewykorzystanej kawy, herbaty, ciasta.

3. Wyżej opisany serwis kawowy na szkolenia należy dostarczyć na maksymalnie 161
szkoleń/spotkań prowadzonych w szkołach i przedszkolach na terenie Wałbrzycha dla
łącznej maksymalnej liczby uczestników - 2 248.
4. Zamawiający potwierdzi dzień przed zaplanowanym szkoleniem termin szkolenia,
godzinę, na którą należy dostarczyć usługę serwisu oraz miejsce gdzie należy dostarczyć
ww. (placówkę)., Niemniej jednak w wyjątkowych sytuacjach (np. choroba trenera,
nieprzewidziane okoliczności, których nie znał wcześniej Zamawiający) Zamawiający
zastrzega możliwość odwołania szkolenia a więc i dostarczenia usługi serwisu kawowego.
W takiej sytuacji Wykonawca nie obciąży Zamawiającego za przygotowanie serwisu
kawowego.
5. Zamawiający przewiduje aby przesyłać Wykonawcy z tygodniowym wyprzedzeniem
planowany harmonogram szkoleń, który jednak może ulegać zmianom.
6. Zamawiający informuje, iż grupy szkoleniowe liczą od 5 do 20 uczestników (w zależności
od placówki). Poniżej ilości serwisów kawowych w poszczególnych placówkach:
A) Jedna usługa dla średnio 20 os.
-Zespół Szkół nr 4– 6 spotkań
-III Liceum Ogólnokształcące– 6 spotkań
-Publiczne Gimnazjum Nr 6– 6 spotkań
-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28– 6 spotkań
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-Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26– 6
spotkań
-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 w Gminnym Zespole Szkół Nr 2–
6 spotkań
-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15– 6 spotkań
-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5– 6 spotkań
-II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2– 6 spotkań
B) Jedna usługa dla średnio 18 os.
-Przedszkole Samorządowe Nr 17 – 5 spotkań
-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 - 6 spotkań
-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 - 6 spotkań
-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 - 6 spotkań

C) Jedna usługa dla średnio 17 os.
-Publiczne Gimnazjum Nr 3 - 6 spotkań

D) Jedna usługa dla średnio 16 os.
-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 - 6 spotkań
E) Jedna usługa dla średnio 13 os.
-Publiczne Gimnazjum Nr 4 -6 spotkań
-I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1- 6 spotkań
F) Jedna usługa dla średnio 12 os.
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 – 6 spotkań
G) Jedna usługa dla średnio 9 os.
- Pierwsze Niepubliczne Przedszkole - 6 spotkań
H) Jedna usługa dla średnio 7 os.
- Samorządowe Przedszkole nr 14 – 6 spotkań
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I) Jedna usługa dla średnio 6 os.
-Przedszkole Bajka – 6 spotkań
-Przedszkole Niepubliczne Stokrotka – 6 spotkań
J) Jedna usługa dla średnio 5 os.
-Przedszkole nr 4 – 6 spotkań
-Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek" – 6 spotkań
-Przedszkole Jedyneczka – 6 spotkań
-Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Wałbrzychu w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Nr 2 – 6 spotkań
K) Jedna usługa dla średnio min.5 max. 20 os. – do uzgodnienia
-Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10 / inna placówka – 6 spotkań
7. Zajęcia odbywać będą się w większości od poniedziałku do piątku w godzinach
popołudniowych od godz. 12 do 20. Jednak Zamawiający zastrzega sobie możliwość
organizacji szkoleń w innych godzinach jak również w soboty a w wyjątkowych sytuacjach
w niedzielę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby spotkań/szkoleń, na które należy
dostarczyć przedmiot zamówienia a co za tym idzie zmniejszy się łączna liczba usług
(serwisów kawowych), Zamawiający przewiduje zatem możliwość zmniejszenia liczby
usług o 30%
9. Zamawiający zapłaci wykonawcy wyłącznie za zrealizowaną usługę (serwis kawowy dla
grupy).
III. Zakres wykluczenia podmiotów z udziału w ubieganiu się o niniejsze zamówienie (zgodnie z
zasadą konkurencyjności określoną w zasadach finansowania Programem Operacyjnym Kapitał
Ludzki, wersja z dnia 09.09.2014r., Rozdział 2 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL, pkt.
2.2.7.2 Zasada konkurencyjności).
Z niniejszego zamówienia wykluczone zostają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. 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 związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 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;
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d) 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 celu potwierdzenia braku występowania ww. przesłanek Wykonawca załączy do oferty
oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 1)

IV. Inne istotne warunki zamówienia do zapewnienia, których zobowiązany jest Wykonawca.
1) Okres realizacji usługi: od momentu podpisania umowy (przewidywany od 17.10.2014 r.) do
maksymalnie 15.06.2015 r.
2) Obszar realizacji usługi: Wałbrzych.
3) Przygotowanie i dostarczanie produktów powinno odbywać się przy zachowaniu zasad higieny
oraz zgodnie z odrębnymi wymogami nakładanymi na podmioty świadczące usługi cateringowe.
4) Cena - musi obejmować wszystkie koszty oferenta związane z wykonaniem usługi: Wykonawca
musi podać cenę jednostkową brutto za 1 uczestnika, oraz cenę ogólną brutto za wykonanie
zamówienia.
5) Rozliczenie finansowe z Wykonawcą będzie odbywało się po zakończeniu szkoleń w danym
miesiącu, jednakże w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozliczeń
za przygotowanie i dostarczenie serwisu kawowego po każdym szkoleniu oraz podpisaniu przez
strony protokołu odbioru usługi potwierdzającej jej należyte wykonanie.
8) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o zaistniałych problemach
mogących mieć wpływ na realizacje zamówienia.

V. Kryteria dostępu
1.Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do prawidłowego wykonywania zamówienia.
2.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi.
3. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszej zasady
konkurencyjności zrealizował min. 20 usług cateringowych dla łącznej liczby min. 200 osób
(1 usługa = 1 dostawa cateringu).
Wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług (np.
referencje, protokoły odbioru)
W celu potwierdzenia ww. kryteriów Wykonawca załączy do oferty oświadczenie (wzór stanowi
załącznik nr 2) oraz wykaz usług (wzór stanowi załącznik nr 4) wraz z dokumentami
potwierdzającymi należyte wykonanie usług (np. referencje, protokoły odbioru).

VI. Kryteria oceny ofert:
1. Cena brutto - 100%, sposób obliczenia punktów:
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Gdzie:

Pbad. C – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie

Cmin. – najniższa cena spośród ocenianych ofert
Cbad. – cena oferty badanej
PC max – maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium „Cena”
VI. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy przesłać/złożyć do dnia 16 października 2014 r. do godz. 12:00, na adres:
Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych, pokój nr 102
2. Oferty złożone po dacie i godzinie wskazanej w pkt. 1 będą uznane za nieważne i nie będą
poddawane ocenie.
3. Oferty należy złożyć w oryginale, wyklucza się przesłanie oferty drogą elektroniczną.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający sporządzi protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy.

VII. Umowa:
Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta otrzyma najwięcej punktów podczas
oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy.
W przypadku nie podpisania umowy z wybranym wykonawcą, który uzyskał największą liczbę
punktów, Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę z największą liczbą punktów.
Zamawiający zastrzega, że będzie mógł dokonywać płatności tylko w przypadku posiadania
środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, a wykonawca nie będzie rościł
praw i naliczał odsetek z tytułu przekroczenia terminów płatności.
W przypadku nienależytego (nieterminowego, niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia)
wykonywania umowy w trakcie jej realizacji Zamawiający przewiduje naliczanie kar i/lub
zerwanie umowy.
Zamówienie jest współfinasowane ze środków Unii Europejskiej.
Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza wzrost wartości zamówienia
udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia
określonej w umowie z wykonawcą
VIII. Procedura odwoławcza:
Nie przewidziano procedury odwoławczej.
IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

PARTNER:

Projekt
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli
i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych”
Biuro projektu: BRAS Robert Jaworski
ul. Beethovena 10, pok. 102, 58-300 Wałbrzych

LIDER:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

X. Uwagi końcowe.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu
cywilnego.
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