Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kielce, 22.03.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/5/2018 z dnia 22.03.2018 r.
w trybie rozeznania rynku
dotyczące wyboru Wykonawcy usługi cateringu podczas szkoleń w zakresie ES
w związku z realizacją projektu pn.: „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:
Caritas Diecezji Kieleckiej,
ul. Jana Pawła II 3,
25 – 013 Kielce,
KRS: 0000198087,
NIP: 657-038-94-52,
REGON: 290505494
zwana dalej Zamawiającym
1. Informacje wprowadzające:
1.1. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi
najkorzystniejsze warunki realizacji usługi cateringu podczas szkoleń w zakresie ES w związku
z realizacją projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.
1.2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2017 r. Prawo
Zamówień Publicznych.
1.3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie obsługi jednego powiatu.
2. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
2.1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usługi cateringowej składającej się z:
przerwy kawowej oraz obiadu podczas 41 edycji szkoleniowych, w których weźmie udział łącznie
410 osób (średnio 10 os. / szkolenie).
Zamawiający określa następującą gramaturę potraw:
Obiad powinien obejmować danie główne: danie mięsne - jedna porcja minimum 120 g/os., lub danie
bezmięsne – jedna porcja minimum 120 g/os. (o konieczności przygotowania dania bezmięsnego
Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu informacji od uczestniczki/uczestnika
projektu) oraz dodatki do dań na gorąco – np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kluski śląskie jedna porcja minimum 150 g/os. oraz dodatek warzywny – np. warzywa blanszowane, surówki, sałaty jedna
porcja minimum 120 g/os.
Obiad powinien być dostarczony w styropianowym jednorazowym opakowaniu. Do niego dołączone
powinny być jednorazowe, papierowe serwetki i jednorazowe sztućce (widelec, nóż). Obiad powinien być
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ciepły i dostarczony w dniu i o godzinie określonej przez Zamawiającego (o dokładnym miejscu
Zamawiający poinformuje Wykonawcę minimum 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia).
Przerwa kawowa (dostępna przez cały czas trwania szkolenia) powinna obejmować:
- ciastka kruche bankietowe lub słone przekąski minimum 3 rodzaje (minimum 100 g/os.),
- herbatę (czarna oraz owocowa), 0,25 l/os.
- kawę: 0,25 l/os.
- cukier
- cytrynę
- mleko do kawy
- wodę gorącą
- wodę gazowaną: 0,25 l/os.
- wody niegazowaną: 0,25 l/os.
W ramach poczęstunku powinny zostać dostarczone: talerzyki jednorazowe, łyżeczki jednorazowe, kubki
styropianowe do gorących napojów, serwetki.
2.2. Liczba dni szkoleniowych: 41 (328 h dydaktycznych szkolenia)
2.3. Liczba osób biorących udział w 1 szkoleniu: średnio 10 osób. Zamawiający potwierdzi ostateczną
liczbę osób na 2 dni przed każdym warsztatem.
2.4. Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do:
- świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem: świeżych produktów żywnościowych,
- przyrządzania posiłków obiadowych w dniu świadczenia usług cateringowych,
- przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych,
z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie
aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy
w posiłku oraz produktów gotowych. W przypadku produktów przetworzonych, takich jak herbata,
ciasteczka, soki, woda, cukier itp. Oferent zobowiązuje się, że będą posiadać datę przydatności do spożycia
wygasającą nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usług,
- uwzględniania w ramach menu posiłku specjalnego np. bezglutenowego w sytuacji udziału w warsztatach
osób o szczególnych potrzebach; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji w terminie
minimum 3 dni przed planowanym warsztatem,
- estetycznego podawania posiłków,
- dowozu przedmiotu zamówienia na miejsce realizacji usługi cateringu wskazane przez Zamawiającego.
W związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do:
- używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,
- 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.),
- dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością
w odniesieniu do użytych składników,
- kontroli aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem,
wydawaniem i transportem posiłków,
- zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.

2.5. Termin i miejsce realizacji usługi cateringu
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marzec – grudzień 2018 r.
Szkolenia będą organizowane na terenie subregionu południowego woj. Świętokrzyskiego:
- powiat jędrzejowski,
- powiat włoszczowski,
- powiat buski,
- powiat kazimierski,
- powiat pińczowski,
- powiat opatowski,
- powiat staszowski,
- powiat sandomierski.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych obejmujących usługę w danym
powiecie. Usługa cateringu zostanie zrealizowana na terenie tego powiatu, na którym zgromadzi się 10osobowa grupa uczestników projektu zainteresowanych szkoleniem.
Wykonawca wystawi fakturę / rachunek po realizacji zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem
ofertowym.
3. Wymagania szczegółowe związane z wykonaniem przedmiotu niniejszego zapytania
ofertowego:
3.1. Ofertę uznaje się za spełniającą warunki jeśli jest:
a) zgodna z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego
b) zostanie złożona w wyznaczonym terminie
3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych
z Wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
4. Sposób przygotowania i miejsce składania ofert
4.1. Oferta powinna być sporządzana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego. Ceny zastosowane w ofercie powinny być wyrażane w kwotach brutto cyfrowo
i słownie.
4.2. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
4.3. Termin składania ofert upływa w dniu 29.03.2018 r. o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie
zostaną odrzucone.
4.4. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „CATERING ŚOWES” i dostarczyć do
siedziby Zamawiającego osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do siedziby
Zamawiającego) na podany poniżej adres:
Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Wesoła 54 pok. 3, 25-363 Kielce
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lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów
na adres e-mail: sces@caritas.pl
5. Kryteria oraz sposób oceny oferty:
5.1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:
- Kryterium „Cena” : 80 pkt
Najniższa cena oferty
Ilość punktów = --------------------------------------------------------- x 80
Cena oferty badanej
- Kryterium „Aspekt społeczny”: 20 pkt – w ramach kryterium Zamawiający będzie przyznawał
punkty za zatrudnienie do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej jednej osoby
bezrobotnej lub jednej osoby niepełnosprawnej lub posiadanie w swoich zasobach kadrowych
min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej, która zostanie oddelegowana do realizacji
zamówienia – zatrudnionej u Oferenta – weryfikowane na podstawie oświadczenia dołączonego
do formularza.
Zatrudnienie co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej lub posiadanie w swoich
zasobach kadrowych min. jednej osoby niepełnosprawnej – 20 pkt
Brak zatrudnienia osoby bezrobotnej i nie posiadanie w swoich zasobach kadrowych osoby
niepełnosprawnej – 0 pkt
5.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:
a) złożył ofertę, której treść odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego
b) uzyska najwyższą ilość punktów.
5.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej do dnia 30.03.2018 r.
5.4. Wszystkie oferty, które nie będą spełniały przedstawionych wymagań, zostaną odrzucone. Spośród
pozostałych ofert zostanie wybrana 1 oferta najkorzystniejsza cenowo.
6. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym, tj.
Caritas Diecezji Kieleckiej oraz partnerami w projekcie „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej (ŚOWES)”, tj. Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskim Centrum Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej, a także osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
wymienionych wcześniej podmiotów oraz osobami wykonującymi w imieniu tych podmiotów czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo,
w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 posiadanie co najmniej 10% akcji lub udziałów
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 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 pozostawanie 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 powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania wskazanych
wyżej powiązań (załącznik nr 2).
7. Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania ofertowego:
Katarzyna Kozłowska, tel. 41 341-58-17, e-mail: sces@caritas.pl
8. Załączniki do zapytania ofertowego
Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert
nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

...........................................................
miejscowość i data

.........................................................................
Pieczęć i podpis Zamawiającego
lub osoby uprawnionej do
reprezentowania Zamawiającego
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