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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
12-11-2019

Termin składania ofert
20-11-2019

Numer ogłoszenia
1216938

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Sposób składania ofert:
Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w
następujący sposób: „Oferta na usługę cateringową – przygotowanie i dostarczanie wyżywienia dla
pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Strzyżwowie”, lub skan podpisanej oferty wraz z
wymaganymi załącznikami przesyła na adres m.ciejka@interia.pl.
Miejsce złożenia oferty:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Niebylec 224, 38-114 Niebylec lub przesłać na adres
email:
m.ciejka@interia.pl do dnia 20.11.2019 r. do godz. 10:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
m.ciejka@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Monika Ciejka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
504396764

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków do Dziennego Domu Opieki
Medycznej w Strzyżowie w sposób ciągły, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku zgodnie z
zapotrzebowaniem dietetyczno – ilościowym określonym przez Zamawiającego oraz harmonogramami
dostaw dziennych.
Dostawa dotyczy posiłków dla 12-15 osób w okresie od 02.12.2019 r. do 30.06.2022 r.
tj. 9 765 posiłków w tym:
2019 r. : 300 posiłków
2020 r.: 3825 posiłków
2021 r.: 3780 posiłków
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1216938
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2022 r.: 1860 posiłków
Posiłki są dostarczane poniżej godzinach:
Serwis kawowy - najwcześniej: 8:00; najpóźniej: 9:00
Obiad - najwcześniej: 11:00, najpóźniej: 12:00

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: strzyżowski Miejscowość: ul. Stobnicka 7, 38-100 Strzyżów.

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Przygotowanie i dostarczanie posiłków do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Strzyżowie w sposób
ciągły, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku zgodnie z zapotrzebowaniem dietetyczno –
ilościowym określonym przez Zamawiającego oraz harmonogramami dostaw dziennych. Dostawa dotyczy
posiłków dla 12-15 osób w okresie od 02.12.2019 r. do 30.06.2022 r. tj. 9 765 posiłków .

Przedmiot zamówienia
Dostawa dotyczy posiłków dla 12-15 osób w okresie od 02.12.2019 r. do 30.06.2022 r.
tj. 9 765 posiłków w tym:
2019 r. : 300 posiłków
2020 r.: 3825 posiłków
2021 r.: 3780 posiłków
2022 r.: 1860 posiłków
Zamówienie opiera się na dietach podstawowej (standardowej) i dietach specjalnych tj. cukrzycowej,
lekkostrawnej, wątrobowej, bezglutenowej, bezmlecznej, bezlaktozowej, wegetariańskiej lub innej zlecone
przez lekarza.
Rodzaje posiłków
Poszczególne posiłki muszą składać się z:
Serwis kawowy
Sposób podania: w formie stołu szwedzkiego z zapewnieniem, filiżanek, talerzyków, szklanek, łyżeczek i
serwetek oraz termosów z gorącą wodą:
- 2 filiżanki kawy (1 filiżanka – 250 ml) na jedną osobę
- 2 filiżanki herbaty (1 filiżanka – 250 ml, herbata sucha tzw. ekspresowa) na jedną osobę
- 1 butelka x 0,5 l wody mineralnej niegazowanej na jedną osobę
- 1 butelka x 0,5 l wody mineralnej gazowanej na jedną osobę
- cukier – 8 łyżeczek lub 8 saszetek x 2g na jedną osobę
- mleko płynne 2% - 100 ml. na jedną osobę
- cytryna 2 plasterki na jedną osobę
- owoce: np. banany, jabłka, pomarańcze, mandarynki, winogron (150 gr na jedną osobę) lub pieczywo
cukiernicze (50 gr na jedną osobę) do uzgodnienia z Zamawiającym.
Obiad:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1216938
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Zupa, drugie danie, kompot niesłodzony (+ cukier w ilości wynikającej z zapotrzebowania określonej w
tabelach poniżej)
Zamawiający wymaga zaplanowania w jadłospisach 10-dniowych minimum 4 dań mięsnych,
3 półmięsnych, 1 dania bezmięsnego, 1 dania z rybą.

Kod CPV
55321000-6

Nazwa kodu CPV
Usługi przygotowywania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia
55520000-1 Usługa dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.12.2019 r. do dnia 30.06.2022 r.
Posiłki są dostarczane codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w określonych poniżej
godzinach:
Serwis kawowy - najwcześniej: 8:00, najpóźniej: 9:00
Obiad - najwcześniej: 11:00, najpóźniej: 12:00

Załączniki
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Załącznik nr 1. Formularz oferty
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy wyłącznie w następujących przypadkach i na
następujących warunkach:
1) zmiana ustawą wysokości stawki podatku od towarów i usług względem stawki określonej
w umowie albo zastosowanie przez ustawodawcę zwolnienia od podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym przedmiotu umowy – zmiana umowy polegająca na dostosowaniu stawki umówionej do stawki
ustawowej powszechnie obowiązującej albo do zwolnienia z ww. podatku,
2) zmiana osób nadzorujących wykonywanie umowy po którejkolwiek ze stron - zmiana postanowień
umowy określających te osoby, poprzez podanie danych nowych osób.
2. Zmiana umowy wymaga do swojej ważności formy pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
I. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych”
stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1216938
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II. Na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej
Oferta wykonawcy który nie posiada ww. zaświadczenia zostanie odrzucona.
Forma dokumentu: kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
II. Inne wymagane dokumenty:
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Pełnomocnictwo
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również
przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
- wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np.
umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób
reprezentacji;
- wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1. Cena (koszt): 80 %
2. Wykonawca zatrudni co najmniej 1 osobę niepełnosprawną lub bezrobotną przy realizacji
przedmiotowego zamówienia: 20%
Punkty przyznawane za ww. kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga (%)
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2. Aby uzyskać 20 pkt należy załączyć do oferty oświadczenia o zatrudnieniu przy realizacji
przedmiotowego zamówienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej. W ww.
oświadczeniu należy podać status osoby zatrudnianej (osoba bezrobotna czy osoba niepełnosprawna) oraz
zakres jej obowiązków przy realizacji zamówienia
UWAGA !
Przez osobę bezrobotną zamawiający rozumie osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z pózn.
zm.).
Przez osobę niepełnosprawną zamawiający rozumie osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności
określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) Wykonawca będzie zobowiązany zatrudniać
wskazaną osobę przez okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę
bezrobotną lub niepełnosprawną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie
zobowiązany do zatrudnienia, w ciągu 30 dni licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, na to miejsce innej
osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia
zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby bezrobotnej lub
niepełnosprawnej, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ja niezwłocznie Zamawiającemu. W
przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego osoby, Wykonawca
będzie zobowiązany do zapłacenia karę umowną w wysokości 500,00 zł PLN

Wykluczenia
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W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22
sierpnia 2019 r. wydanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
„W celu uniknięcia konfliktu interesów, 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
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ PO,
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.”

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
"MEDDOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
38-114 Niebylec
podkarpackie , strzyżowski

Numer telefonu
605428451

NIP
8191667037

Tytuł projektu
Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strzyżowie

Numer projektu
RPPK.08.03.00-18-0032/18-00
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