Zakroczym 05.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu zaprasza do złożenia oferty na:

„Przygotowanie i dostarczanie zestawów obiadowych dla dzieci i młodzieży do szkoły
podstawowej w Wojszczycach i Emolinku oraz dla osób dorosłych z terenu gminy
Zakroczym w 2018 roku.”
I. Nazwa zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu
ul. O.H. Koźmińskiego 15
05-170 Zakroczym

II. Określenie trybu zamówienia
Niniejsze zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro będzie udzielone zgodnie art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

III. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem

zamówienia

jest

świadczenie

usług

polegających

na

przygotowaniu

i dostarczaniu zestawów obiadowych dla dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej
w Wojszczycach i Emolinku oraz dla osób dorosłych z terenu gminy Zakroczym
(do miejsca ich zamieszkania) w 2018 r. Szacunkowa ilość obiadów w 2018 r. wynosi około
10075 zestawów.

IV. Wymogi dotyczące realizacji zamówienia


Termin realizacji zamówienia: od 02 stycznia 2018. r. do .31 grudnia 2018r.



Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z obowiązującymi normami
i zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia ( j.t. Dz.U. z 2017 poz. 149 z póżn. zm. ), łącznie z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.



Posiłki będą przygotowywane codziennie przez Wykonawcę w jego siedzibie ze
świeżych, pełnowartościowych produktów, posiadających aktualne terminy ważności.



Posiłki będą przygotowywane z poszanowaniem procedur i dokumentacji zgodnych z
zasadami GHP (wymagania higieniczne), systemu HACCP oraz zgodnie z zasadami
racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.



Zestaw obiadowy będzie obejmować zupę i drugie danie jarskie lub mięsne z surówką,
z zastrzeżeniem, że w/w posiłki będą obejmować minimum 3 posiłki mięsne
tygodniowo dla każdej osoby. Dania będą urozmaicone i o odpowiedniej
kaloryczności. Wykonawca na prośbę Zamawiającego przygotuje osobne posiłki dla
osób z cukrzycą zgodnie z zaleceniami dietetycznymi.



Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia jadłospisu obiadów na najbliższe 5
dni roboczych wraz z podaniem wagi produktów; w uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może nakazać zmianę jadłospisu, jeżeli nie będzie on spełniał warunków
określonych niniejszą umową;



Waga posiłków będzie przedstawiać się następująco: zupa – 500 gram, ziemniaki,
kasza, ryż -200 gram, mięso lub ryba -100 gram , surówka 100 gram.



Posiłki będą przez Wykonawcę dostarczone i podane ciepłe:
a) w przypadku młodzieży szkolnej - w stołówkach poszczególnych szkół
b) w przypadku osób dorosłych – w ich miejscu zamieszkania.



Zestawy obiadowe dostarczane i wydawane będą w pojemnikach jednorazowych ze sztućcami, każdy
pojemnik zawiera jeden posiłek.



Zestawy obiadowe dla młodzieży szkolnej dostarczane będą:



a) do szkoły w Emolinku w czasie trwania roku szkolnego od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych., do godz.10:15



b) do szkoły w Wojszczycach w czasie trwania roku szkolnego od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych., do godziny 11:30



Zestawy obiadowe dla dorosłych dostarczane i podawane będą w ciągu całego roku
kalendarzowego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt, do godziny 13.30.
Posiłki dla osób dorosłych z cukrzycą dostarczane będą każdorazowo o stałej porze.



Transport posiłków będzie odbywać się w termosach zapewniających właściwą
ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu
żywności spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno – higieniczne.



Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania badań sprawdzających
kaloryczność i wagę zamawianego posiłku. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca
przekaże porcję posiłku do badania. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia

parametrów określonych w zamówieniu, Zamawiający kosztami badania obciąży
Wykonawcę .


Zakazuje się stosowania w produkcji zestawów obiadowych oraz innych posiłków:
a) żywności genetycznie zmodyfikowanej
b) gotowych produktów przetworzonych i suszonych typu: zupy w proszku lub
w koncentracie, sosy, fixy z wyjątkiem suszonych, kwaszonych lub marynowanych
warzyw i owoców w ich naturalnej postaci bez dodatkowego przetworzenia
technologicznego oraz mrożonek warzywnych lub owocowych w ich naturalnej
postaci bez dodatkowego przetworzenia technologicznego lub lodów;
c) substancji dodatkowych niebędących naturalnymi dodatkami do żywności oraz
produktów i substancji takich jak produkty instant, koncentraty (za wyjątkiem
koncentratu pomidorowego i buraczanego), substancji konserwujących, polepszaczy,
substancji słodzących, spulchniających, pianotwórczych i przeciwpianotwórczych,
enzymy, zagęstniki, rozpuszczalniki, barwniki, aromaty (za wyjątkiem aromatów do
ciast, proszku do pieczenia i cukru waniliowego);

V. Zawartość oferty i składane dokumenty:
Oferent powinien złożyć następujące dokumenty:
1. Ofertę, która powinna zawierać:
a) dane oferenta
b) cenę netto/brutto za 1 zestaw obiadowy
c) termin realizacji zamówienia
d) przykładowe jadłospisy (zgodnie z przedmiotem zamówienia)
W przedstawionej ofercie Wykonawca
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

powinien

zawrzeć

wszystkie

koszty

związane

2. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
3. Dokumentację potwierdzającą doświadczenie Oferenta w wykonywaniu podobnych zamówień
(nieobowiązkowo).

VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

VII. Kryteria oceny i wyboru ofert
Kryteria oceny ofert są następujące:
cena : 90 %

b) 10% udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych zamówień

VIII. Miejsce, termin i forma składania ofert
Oferty należy składać do dnia 18 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 osobiście lub pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu
05-170 Zakroczym, ul. O.H.Koźmińskiego 15 ,
albo przesłać na numer faksu: 22 785 35 04 lub e-mail: ops_zakroczym@op.pl
W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, wszystkie dokumenty dotyczące oferty należy
przekazać w jednym pliku, w formacie uniemożliwiającym dokonanie w nim zmian (np. PDF).
Dokumenty te powinny zostać wcześniej zeskanowane z oryginalnymi podpisami.

IX. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa dn. 31.12.2017 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania GOPS do zawarcia umowy.
Z poważaniem
Anna Lewicka, Kierownik GOPS Zakroczym

Załączniki:
1) Oświadczenie Oferenta
2) Wzór umowy

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem –potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami * świadom –świadomi *odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.

*niepotrzebne skreślić
………………………
(miejscowość i data)
…………………………………………………..
(podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2.
UMOWA o świadczenie usług Nr /wzór/
W dniu …......... roku pomiędzy:
Gminą Zakroczym, 05-170 Zakroczym, ul. Warszawska 7, NIP 531-16-64-696, reprezentowanym
przez: Annę Lewicką – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
na podstawie upoważnienia Burmistrza Gminy Zakroczym nr 14/2016 z dnia 22.02.2016 r., zwaną
dalej Zamawiającym
a
Firmą ….....................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: ……………...
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „Przygotowanie
i dostarczanie zestawów obiadowych dla dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej
w Wojszczycach i Emolinku oraz dla osób dorosłych z terenu gminy Zakroczym w
2018 roku.”
2. Liczba dostarczanych zestawów obiadowych będzie uzgadniana z Zamawiającym na
początku każdego miesiąca. Szacunkowa ilość obiadów w 2018 r. wynosi około 10075
sztuk.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ustalonej ilości
dostarczanych posiłków w danym dniu, a wszelkie zmiany ilości zamawianych obiadów
Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia.
§2
1. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(j.t. Dz.U. z 2017 poz. 149 z póżn. zm. ), łącznie z przepisami wykonawczymi do tej
ustawy.
2. Posiłki będą przygotowywane codziennie przez Wykonawcę w jego siedzibie ze świeżych,
pełnowartościowych produktów, posiadających aktualne terminy ważności.
3. Posiłki będą przygotowywane z poszanowaniem procedur i dokumentacji zgodnych z
zasadami GHP (wymagania higieniczne), systemu HACCP oraz zgodnie z zasadami
racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.
4. Zestaw obiadowy będzie obejmować zupę i drugie danie jarskie lub mięsne z surówką,
z zastrzeżeniem, że w/w posiłki będą obejmować minimum 3 posiłki mięsne tygodniowo
dla każdej osoby. Dania będą urozmaicone i o odpowiedniej kaloryczności. Wykonawca na
prośbę Zamawiającego przygotuje osobne posiłki dla osób z cukrzycą zgodnie z
zaleceniami dietetycznymi.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia jadłospisu obiadów na najbliższe 5 dni
roboczych wraz z podaniem wagi produktów; w uzasadnionych przypadkach Zamawiający
może nakazać zmianę jadłospisu, jeżeli nie będzie on spełniał warunków określonych
niniejszą umową;
6. Waga posiłków będzie przedstawiać się następująco: zupa – 500 gram, ziemniaki, kasza,

ryż -200 gram, mięso lub ryba -100 gram , surówka 100 gram.
7. Posiłki będą przez Wykonawcę dostarczone i podane ciepłe:
a) w przypadku młodzieży szkolnej - w stołówkach poszczególnych szkół
b) w przypadku osób dorosłych – w ich miejscu zamieszkania.
8. Zestawy obiadowe dostarczane i wydawane będą w pojemnikach jednorazowych ze sztućcami,
każdy pojemnik zawiera jeden posiłek.

9. Zestawy obiadowe dla młodzieży szkolnej dostarczane będą:
a) do szkoły w Emolinku w czasie trwania roku szkolnego od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych, do godz.10:15
b) do szkoły w Wojszczycach w czasie trwania roku szkolnego od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych., do godziny 11:30
10. Zestawy obiadowe dla dorosłych dostarczane i podawane będą w ciągu całego roku
kalendarzowego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt, do godziny 13.30.
Posiłki dla osób dorosłych z cukrzycą dostarczane będą każdorazowo o stałej porze.
11. Transport posiłków będzie odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę
i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności spełniając
przy tym wszelkie wymogi sanitarno – higieniczne.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i
wagę zamawianego posiłku. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca przekaże porcję
posiłku do badania. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów
określonych w zamówieniu, Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę.
13. Zakazuje się stosowania w produkcji zestawów obiadowych oraz innych posiłków:
a) żywności genetycznie zmodyfikowanej;
b) gotowych produktów przetworzonych i suszonych typu: zupy w proszku lub w
koncentracie, sosy, fixy z wyjątkiem suszonych, kwaszonych lub marynowanych
warzyw i owoców w ich naturalnej postaci bez dodatkowego przetworzenia
technologicznego oraz mrożonek warzywnych lub owocowych w ich naturalnej postaci
bez dodatkowego przetworzenia technologicznego lub lodów;
c) substancji dodatkowych niebędących naturalnymi dodatkami do żywności oraz
produktów i substancji takich jak produkty instant, koncentraty (za wyjątkiem
koncentratu pomidorowego i buraczanego), substancji konserwujących, polepszaczy,
substancji słodzących, spulchniających, pianotwórczych i przeciwpianotwórczych,
enzymy, zagęstniki, rozpuszczalniki, barwniki, aromaty (za wyjątkiem aromatów do
ciast, proszku do pieczenia i cukru waniliowego),
14. W zakresie osób dorosłych, Zamawiający przekaże listę adresów oraz osób upoważnionych
do odbioru posiłków. Lista jest objęta poufnością i w zależności od konieczności, może
podlegać uaktualnieniu.
§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 pkt 1 Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie wg ceny umownej, która:
a) wynosi:........... zł brutto, (słownie: ….................................…) dla 1 szt. zestawu
obiadowego;
b) obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, w tym
dowóz posiłków do miejsca przeznaczenia i ich wydanie;
c) obejmuje podatek VAT;

d) jest ceną stałą, bez możliwości jej podwyższenia przez okres trwania umowy;
e) wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty………….
2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia miesięcznego rejestru wydawanych posiłków z
potwierdzeniem ich odbioru (na koniec miesiąca), który będzie dostarczał Zamawiającemu co
miesiąc w załączeniu do faktury (wzór stanowi Załącznik nr 1 do umowy).
3. W szkołach posiłki odbiera dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona – osoby te są
uprawnione do potwierdzenia ilości dostarczonych posiłków na dany dzień. W przypadku osób
dorosłych – odbiór posiłków następuje przez osobę uprawnioną lub dorosłego domownika.

4. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury wraz z załącznikiem
w siedzibie Zamawiającego.
5. Faktury będą wystawiane w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Zakroczym, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym, NIP: 531-16-64-696
Odbiorca i Płatnik: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. O.H. Koźmińskiego 15,
05-170 Zakroczym
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy od 02.01.2018 do
31.12.2018r.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić
za zgodą drugiej strony z zachowaniem
dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

§5
1. Zamawiający może rozwiązać w trybie natychmiastowym w przypadku poważnego
naruszenia obowiązków niniejszej umowy przez Wykonawcę, tj. w szczególności w
przypadku stwierdzenia braku przestrzegania obowiązujących przepisów prawa przez
Wykonawcę w zakresie żywienia lub transportu;
2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno być złożone na piśmie pod rygorem
nieważności i może być złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do
rozwiązania umowy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej
kary umownej.

1. Strony

Umowy

ustalają,

iż

§6
Wykonawca

zapłaci

Zamawiającemu

kary

umowne

w następujących przypadkach i wysokościach:
1) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu obiadów w wysokości 0,5% łącznej wartości
ostatniej miesięcznej dostawy brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, przy czym
za pierwszy miesiąc strony przyjmują miesięczną wartość jako kwotę ___________ zł
brutto;

2) w przypadku niezgodnego z umową wykonania usługi - w wysokości 0,5 % łącznej
wartości ostatniej miesięcznej dostawy brutto za każde stwierdzone naruszenie, przy czym
za pierwszy miesiąc strony przyjmują miesięczną wartość jako kwotę ___________ zł
brutto;
3) za każdorazowe niewykonanie usługi, chociażby w części z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – 2 % łącznej wartości ostatniej miesięcznej dostawy brutto za każde
stwierdzone naruszenie, przy czym za pierwszy miesiąc strony przyjmują miesięczną wartość
jako kwotę ___________ zł brutto;
4) z tytułu odstąpienia lub rozwiązania przez Zamawiającego lub Wykonawcę umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznej wartości umowy
brutto.
2. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie zrekompensuje szkody
poniesionej

przez

Zamawiającego,

Zamawiający może

dochodzić

od

Wykonawcy

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach Kodeksu
cywilnego.
3. Limit wszystkich kar umownych w toku obowiązywania umowy wynosi 50 % ogólnej
wartości Umowy.
§7
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania danych
osobowych uczniów oraz osób dorosłych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn.zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności danych osób, na rzecz których
dostarczany jest posiłek.

§8
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (j.t. Dz. U z 2016 r., poz. 1764 z późn zm.), która podlega
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa
w ust. 1, zawartych niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie
obejmującym imię i nazwisko.

§9

Wszelkie
zmiany
niniejszej
pod rygorem nieważności.

umowy

wymagają

zachowania

formy

pisemnej

§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawa zamówień publicznych ( j.t. Dz.U. 2017 poz 1579
z późn.zm.)
§ 11
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będą Sądy Powszechne,
miejscowo i rzeczowo właściwe dla Zamawiającego.
§ 12
Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych
przez strony (dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy).

§ 13
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
ze zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się wyżej wymienionej ustawy.

Zamawiający:

Wykonawca:

