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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR TWP/01/PZN 

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W ROZUMIENIU  

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 

na świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Druga młodość” – Klub Seniora przy Polskim 

Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskim 

 

Usługi dostarczania posiłków  

CPV 55520000-1 

 

 

   

Zamawiający: 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, Potulicka 16, 70-234 Szczecin 

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@twp.szczecin.pl 

Strona internetowa: www.twp.szczecin.pl 

Numer telefonu: 91 44 80 021; 

Numer faksu: 91 44 89 105; 

 

I. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie: 

od dnia  20 maja 2020 do dnia  29 maja 2020 roku do godziny 10.00 pocztą elektroniczną na 

adres: zamowienia@twp.szczecin.pl 

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną odrzucone. Wykonawca może przed upływem 

terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze 

wycofania oferty powiadamia Zamawiającego pisemnie przesyłając skan pisma na adres: 

zamowienia@twp.szczecin.pll Pismo (skan) informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed 

terminem składania ofert), oznaczając w tytule dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.  

 

Oferenci mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia nie pó niej niż   dnia roboczego przed 

zako czeniem terminu składania ofert. Pytania należy składać wyłącznie droga  mailowa  na adres: 

zamowienia@twp.szczecin.pl Odpowiedzi będą udzielane w ciągu   dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zadawania pyta  do złożonych ofert. Pytania będą zadawane drogą mailowa  na wskazany w ofercie 

adres. Zamawiający przewiduje możliwość negocjowania ceny ze wszystkimi Wykonawcami.  

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu w formie śniadania oraz jednodaniowego obiadu 

dla  0 uczestników w/w projektu, którymi są osoby powyżej 60 r.ż. zrzeszeni w dwóch szczeci skich 

Kołach Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego z orzeczonym znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok. 

2. Termin realizacji usługi: od 0  sierpnia  0 0 r. do  1.08. 0   r. od poniedziałku do czwartku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Śniadanie dostarczane na godzinę 8: 0, obiad 

dostarczany na godzinę 1 :00. 

3.  Szacunkowa ilość posiłków (śniadanie + obiad tj. drugie danie): 1   40 posiłków ( 4m-ce x 17 dni/m-c 

x  0 osób) 

4. Miejsce dostarczania posiłków: Siedziba PZN – Klub Seniora ul. J. Piłsudskiego  7 w Szczecinie. Koszty 

dojazdu pokrywa w całości Wykonawca.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczonych posiłków danego 

dnia wg potrzeb Zamawiającego w zależności od frekwencji uczestników. O liczbie posiłków na każdy 

kolejny tydzie  Wykonawca będzie informowany w każdy piątek do godziny 1 :00. Zaoferowana przez 

Wykonawcę cena za jeden rodzaj posiłku pomimo zwiększenia lub zmniejszenia nie może ulec zmianie 

przez cały okres realizacji umowy.  
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6. Jadłospis i posiłki: 

a) Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, jak również 

uwzględniać urozmaicanie posiłków ze względu na sezonowość i święta. 

b) Usługa obejmuje przygotowanie posiłków z produktów świeżych, wysokiej jakości, z 

uwzględnieniem wymaga  określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia  5.08. 008r. o 

bezpiecze stwie żywności i żywienia (dz. U.  017r. poz. 149) rozporządzeniach wykonawczych i 

innych obowiązujących w tym zakresie przepisach z zachowaniem zasad systemu analizy zagroże  i 

krytycznych punktów kontroli – HACP, zasad żywienia dietetyki stosowanej opracowanej przez 

Instytut Żywności i Żywienia. 

c) Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno 

epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz we mie odpowiedzialność za ich 

przestrzeganie.  

d) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do piątku do godz. 1 :00 jadłospis na kolejny tydzie . 

Jadłospis będzie akceptowany przez Zamawiającego i dostosowany do potrzeb uczestników. 

      7. Zamawiający zastrzega, że wszystkie posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:  

a) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, 

naturalnych, mało przetworzonych, bez substancji dodatkowych, konserwujących, zagęszczających, 

barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, sporządzane z naturalnych składników bez użycia 

koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników;  

b) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone.  

8. Posiłki powinny uwzględniać dzienne zapotrzebowanie energetyczne osoby dorosłej  

ŚNIADANIE: np. pieczywo mieszane min.(1 0 g), masło min. ( 0 g), wędliny/sery/ryby/jaja w ilości 

nie mniejszej niż 1 0 g, świeże warzywa, np. pomidory, ogórki, sałatki warzywne, rzodkiew 

min.(100g), jogurt/owoc, min. (120 g.). 

OBIAD: Drugie danie np.: mięso/ryby/jaja min. (150g), ziemniaki/kasza/ryż min. ( 00g), dodatek 

warzywny min. (150g) (np. surówka z marchwi, buraki, mizeria, surówka z kapusty, pomidory) lub 

dania mączne (placki, bliny, kluski, pierogi (ruskie, z mięsem, z owocami itp.) min. (400 g )z 

dodatkiem warzywnym (jak wyżej). 

III. Obowiązki Wykonawcy przyjmującego zamówienie do realizacji:  
 

1. Kalkulacja cenowa powinna obejmować swoim zakresem dwa dania mięsne, jedno bezmięsne, jedno 

danie jarskie bąd  rybne w ciągu tygodnia.  

2. Dostarczanie posiłków z miejsca produkcji do pomieszcze  dystrybucji realizowane będzie przez 

Wykonawcę na jego koszt.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków pod wskazany adres i we wskazanym terminie 

zgodnie z harmonogramem dostarczanym przez Zamawiającego w odpowiednio przeznaczonych do 

tego celu pojemnikach termoizolacyjnych lub styropianowych zabezpieczających posiłki przed wylaniem 

oraz schłodzeniem.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za jakość dostarczanych 

posiłków oraz skutki wynikające z zaniedba  przy ich przygotowywaniu i transporcie, mogące mieć 

negatywny wpływ na zdrowie żywionych uczestników. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia stałego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakt z 

Zamawiającym.   

6. Wykonawca i zatrudniony przez niego personel jest zobowiązany uwzględnić i wprowadzić w życie uwagi 

Zamawiającego, dotyczące sposobu wykonania usług, a wynikające z postanowie  umowy. 

7. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: 

„Druga młodość” – Klub Seniora przy Polskim Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskim, Nr 

projektu: RPZP.07.06.00-32-K027/19 realizowanym przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 

Regionalny w Szczecinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014- 0 0, Priorytet VII  Włączenie społeczne, działanie 7.6 Wsparcie 

rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zamówie  polegających na powtórzeniu 
podobnych usług w ramach umowy zawartej z wybranym oferentem. 
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9. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
 

10. Jeśli oferta będzie zawierała rażąco niską cenę/wysoką cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnie  dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz zastrzega sobie 
prawo do odrzucenia oferty, co do której Oferent nie złoży wyjaśnie  lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnie  wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską/wysoką cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

IV. Klauzula społeczna wymagana do spełnienia przez wykonawcę, z którym zostanie 

podpisana umowa – Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca spełnił wymogi klauzuli społecznej tj. 

zatrudnia/zatrudni (na podstawie umowy o pracę do realizacji zamówienia), minimum jedną osobę 

należącą do kategorii:  

a. bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

b. niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  

c. innych niż określone w literach a i b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we 

właściwych przepisach pa stw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu/ Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Zaleca się przygotowanie ofert z wykorzystaniem załącznika do niniejszego ogłoszenia. 

2. Oferta winna zawierać treść wymienioną w Formularzu ofertowym. 

3. Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości, co do jej treści. 

4. Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy 

realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia  9 stycznia  004r. – prawo 

zamówie  publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).  

5. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata  014 –  0 0. 1. Warunki udziału 

w postępowaniu: Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie 

poniższe warunki:  

A) zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu w opłacaniu składek – nie starsze niż  0 dni 

B) wpis do CEIDG/ KRS lub inne dokumenty, które mogą potwierdzić   letnie doświadczenie w branży 

gastronomicznej. 

C) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie: należycie wykonali minimum   (trzy) usługi polegające na 

dostawie usług cateringowych na kwotę minimum 50.000 zł brutto każda; w przypadku, gdy 

wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł 

brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia). Wykazu 

zrealizowanych usług, o których mowa, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub na rzecz których Wykonawca wykonuje 

świadczenia o charakterze okresowym lub ciągłym oraz potwierdzonych w postaci referencji bąd  

innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane 

(załącznik nr   do Zapytania ofertowego), 

D) wydruk z www.maps.google.pl przedstawiający odległość kuchni do Piłsudskiego  7 w Szczecinie w 

metrach wynikającą z trasy obliczonej przez serwis internetowy jak dla samochodu osobowego 

E) dokument potwierdzający spełnienie klauzuli społecznej – jeśli Wykonawca w dniu złożenia oferty 

zatrudnia osoby wskazane poniżej, należy przedłożyć kserokopię umowy o pracę: 

a. bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w 

przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

      b. niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz     

      zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  

      c. innych niż określone w literach a i b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub   

      we właściwych przepisach pa stw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru  

      Gospodarczego. 

F) potwierdzenie wpłaty wadium –wygenerowany wydruk potwierdzenia płatności z systemu 

bankowego 
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6. W przypadku nie złożenia w/w załączników oferta zostanie odrzucona bez możliwości uzupełnie . Do 

oferty dołączamy skany dokumentów, oryginały zostaną przedstawione do wglądu na etapie podpisania 

umowy. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Złożenie 

zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem 

zamówienia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego, odwołania postępowania 

lub niewybrania oferty, odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość 

negocjacji przedstawionych warunków współpracy w tym postanowie  umowy.  

11. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty ofertowe muszą być podpisane 

przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Oferenta.  

12. Okres związania Oferenta złożoną ofertą wynosi  0 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.  

 

VI. Wykonawcy wykluczeni z postępowania: 

1. Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiąza  w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane 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 akcji; 

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d)pozostawaniu w związku małże skim, w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewie stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.  4 ust. 1 pkt. 1 -23 ustawy Pzp. 

3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.     ust. 1 ustawy z dnia 15 maja  015 

r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z pó n. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z  015 r. poz.    , z pó n. zm.), 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art.   ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 3.  

6. Zmawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
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VII. Termin realizacji zamówienia 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od 03 sierpnia 2020 r. do 31.08.2022 r 

2. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany Wykonawcy najpó niej na tydzie  przed rozpoczęciem 

dostawy. 

 

VIII. Informacja dotycząca wadium 

1. Kwota wadium wynosi 5000,00zł brutto. 

 . Wadium musi być wniesione w formie pieniężnej:  na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 

16 1240 3930 1111 0000 4228 7629 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na 

konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

4. Brak wniesienia wadium lub wniesienie wadium w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty. 

5.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w 

ofercie w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

drogą elektroniczną. Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

b) lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta 

zostanie wybrana. 

6. Z dokumentu wniesienia wadium powinno wynikać do jakiego postępowania zostało złożone. 

 

IX. Unieważnienie postępowania  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru Wykonawcy, unieważnienia zapytania, 

uznania, że postępowanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu bez podania przyczyny  

i konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających, na każdym etapie postępowania.  

Ponadto, Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, 

która  Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wada  

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.  

 

X. Warunki zmiany umowy   

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowie  umowy, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy wystąpią okoliczności skutkujące koniecznością: 

a) przedłużenia terminu wykonania umowy, takiego jak: 

– zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wymagająca 

wprowadzenia zmian do już wykonanych elementów przedmiotu zamówienia – po 

udokumentowaniu przez  Wykonawcę wykonania tych elementów, 

– wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy zdarze  noszących znamiona tzw. 

siły  wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie 

umownym, którym Wykonawca nie mógł zapobiec lub których nie mógł przewidzieć, 

po udokumentowaniu zamawiającemu faktu wystąpienia tych zdarze  oraz 

rzeczywistego ich wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy,  

– za zgodą obu stron,  

b) zmiany harmonogramu realizacji usługi  

c) zmiany terminów płatności, 

d) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów w zakresie podatku VAT.  

e) UWAGA:  Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu realizacji umowy w 

przypadku: 

 pojawienia się oszczędności w projekcie; 

 wydłużenia okresu realizacji umowy o dofinansowanie; 

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Cenę należy obliczyć i wpisać do Formularza ofertowego w następujący sposób: 

w rubryce cena ofertowa brutto należy podać całkowite wynagrodzenie brutto ryczałtowe zawierające 

wszystkie opłaty, podatki oraz koszty związane z realizacją zamówienia obejmującą łączne wynagrodzenie za 

usługę cateringową to jest przerwy kawowe oraz obiadokolację dla jednej osoby. 

2. Podana cena ma charakter ryczałtowy, jest ostateczna i Zamawiający nie poniesie żadnych 

dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 
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Nr NAZWA KRYTERIUM 
WAGA 

(Wg) 

1. 
Całkowita cena za usługę cateringową (przerwy kawowe 

oraz obiad jednego dnia dla jednej osoby) 
60% 

2. 
Odległość kuchni, w której przygotowywane będą obiady od 

miejsca dostawy czyli Piłsudskiego  7 w Szczecinie 
40% 

 

1. KRYTERIUM I (Całkowita cena za usługę cateringową (śniadanie + obiad tj. drugie danie): 

12  40 posiłków ( 4m-ce x 17 dni/m-c x  0 osób). 

2.  Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i 

obliczane według następującego wzoru:  

Cn 

P  =   ----------   x 100 pkt. x Wg 

    Cb 

  

gdzie: 

 P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie 

 Cn - oznacza cenę całkowitą brutto oferty najta szej 

 Cb - oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty 

 Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = Wg 

 

3. KRYTERIUM II (odległość kuchni, w której przygotowywane będą posiłki od miejsca dostawy 

czyli szkoleń):  

1) odległość 1 metr – 1500 metrów = 100pkt 

 ) odległość 1501 metrów – 3000 metrów = 50pkt 

3) odległość powyżej  001 metrów = 0pkt 

 

4. Z uwagi na konieczność zapewnienia jak najkrótszego czasu przewozu ciepłych posiłków do miejsca ich 

spożywania w celu zachowania ich jakości oraz uniknięcia opó nie  oferta Wykonawcy, który będzie 

przygotowywał posiłki w kuchni położonej najbliżej siedziby Zamawiającego znajdującej się w 

Szczecinie przy ul. Piłsudskiego  7 w Szczecinie otrzyma największą ilość punktów. 

5. Wykonawca winien wpisać na formularzu ofertowym adres kuchni, w której gotowane i przygotowywane 

będą posiłki oraz odległość kuchni w metrach wynikającą z trasy obliczonej przez serwis internetowy 

www.maps.google.pl jak dla samochodu osobowego. 

6. Punkty będą przyznawane według następującego wzoru: 

 

P  =  L  x  Wg. 

gdzie: 

 P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie 

 L - oznacza liczbę przyznanych punktów za odległość badanej oferty 

 Wg - oznacza wagę kryterium (w %)  

 

7. W sytuacji kiedy Wykonawca nie poda adresu kuchni, w której przygotowywane będą posiłki otrzyma w 

kryterium zero punktów. 

8. Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę 

oferty. 

9. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w 

oparciu o powyższe kryteria oceny ofert. 

 

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia.  

2. Płatności za zrealizowanie zamówienia dokonywane będą w okresach miesięcznych po zrealizowaniu usług na 

podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dowodów księgowych wraz z protokołami odbioru podpisanymi 

przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. 

 

 . Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest realizacja wszystkich ustale  

zawartych w niniejszej umowie.  
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4. Termin płatności wynosi 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu dowodu księgowego wraz z podpisanym 

protokołem odbioru.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kary umownej za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy w następujących przypadkach:  

brutto,  

- 10% 

łącznego wynagrodzenia brutto, 

– 

10% łącznego wynagrodzenia brutto.  

6.Za powody uzasadniające rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w szczególności uznać należy:  

 

dostarczeni posiłków, które co najmniej 70% uczestników projektu uzna za 

niesmaczne,  

 

7. W przypadku opó nienia w dostawie posiłków w terminie uzgodnionym przez Strony wynoszącego więcej niż 

1 godzinę zegarową Zamawiający ma prawo zamówić posiłki zastępcze w innym miejscu obciążając kosztem ich 

dostawy Wykonawcę. 

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielania zamówie  na posiłki zastępcze w jego imieniu oraz 

odbioru faktur/rachunków za posiłki zastępcze.  

9. Wykonawca dokona zapłaty za posiłki zastępcze w terminie do  0 dni od daty wystawienia dowodu 

księgowego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się spełnić Klauzulę społeczną. 
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Załącznik 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin 

 

  Wykonawca: ......................................................... 

  Adres....................................................................    

  Tel./Fax................................................................ 

  E-mail................................................................... 

  NIP: ..................................................................... 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia nr TWP/01/PZN  na świadczenie usług 

cateringowych oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 

 

I.Podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że:  

1. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu; 

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania, to jest nie jestem powiązany kapitałowo i osobowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiąza  w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 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 akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małże skim, w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewie stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.   

3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadcze , informuję, iż dane zawarte  

w ofercie są zgodne z prawdą.  

4. Do oferty dołączam skan: 

a)zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu w opłacaniu składek – nie starsze niż  0 dni 

b)Wpis do CEIDG/ KRS lub inne dokumenty, które mogą potwierdzić   letnie doświadczenie w branży 

gastronomicznej. 

c)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie: należycie wykonali minimum   (trzy) usługi polegające na 

dostawie usług cateringowych na kwotę minimum 50.000 zł brutto każda; w przypadku, gdy wartość 

zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg 

średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia). Wykazu zrealizowanych usług, 

o których mowa, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane lub na rzecz których Wykonawca wykonuje świadczenia o charakterze 

okresowym lub ciągłym oraz potwierdzonych w postaci referencji bąd  innych dokumentów 

wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (załącznik nr   do Zapytania 

ofertowego), 

d)wydruk z www.maps.google.pl przedstawiający odległość kuchni do Piłsudskiego  7 w Szczecinie w 

metrach wynikającą z trasy obliczonej przez serwis internetowy jak dla samochodu osobowego  

e)dokument potwierdzający spełnienie klauzuli społecznej – jeśli Wykonawca w dniu złożenia oferty 

zatrudnia osoby wskazane poniżej, należy przedłożyć kserokopię umowy o pracę: 

a. bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w 

przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

      b. niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz     

      zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  

      c. innych niż określone w literach a i b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub   

      we właściwych przepisach pa stw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru  

      Gospodarczego. 

f)potwierdzenie wpłaty wadium –wygenerowany wydruk potwierdzenia płatności z systemu bankowego 
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5. Oświadczam, iż zaakceptowałam/em termin realizacji przedmiotu umowy wskazany w części VII SIWZ 

oraz w umowie. 

6. Oświadczam, że zapoznałam/em się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do 

niej zastrzeże  oraz zdobyłam/em konieczne informacje do przygotowania oferty.  

7. Oświadczam, że jestem związana/y niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

8. Oświadczam, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przeze 

mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.   

9. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie złożenia kompletu wymaganych 

dokumentów zostanę wykluczona/y z dalszego postępowania bez możliwości uzupełniania oferty. 

 

II.Oferuję wykonanie zamówienia: 

a) 

Usługa 

Cena jednostkowa 

netto za usługę 

cateringową 

 

Podatek VAT 
 

Cena jednostkowa 
brutto za usługę 

cateringową 
 

Usługa cateringowa                

– śniadanie i 

jednodaniowy obiad dla 

jednej osoby 

 

   

Łączna wartość 

zamówienia: 

Usługa cateringowa                

– śniadanie i 

jednodaniowy obiad  

1   40 posiłków ( 4m-ce 

x 17 dni/m-c x  0 osób) 

   

 

 
 
b) odległość kuchni (od ul. Piłsudskiego  7 Szczecin), w której przygotowywane będą posiłki wynosi: 
.......................... metrów bieżących najkrótszą drogą publiczną dla pojazdów samochodowych według 
trasy wyznaczonej przez www.maps.google.com.  
 
Adres kuchni: ........................................................................ 
 

III.Oświadczenie o możliwości uznania stosowania klauzuli społecznej 
oświadczam, iż (zakreślić właściwe): 

□ Nie zatrudniam osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy1     
□ Zatrudnię do realizacji zamówienia osobę w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
□ Zatrudniam na umowę o pracę od  1 do    osób w szczególnej syt. na rynku pracy  
□ Zatrudniam na umowę o pracę powyżej   osób w szczególnej syt. na rynku pracy  
 

.............................................. 

                                       /Podpis Wykonawcy/ 

/Miejscowość, data/   

                                           
1
 Zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy oznacza zatrudnienie:  
a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, 
b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym — lub we właściwych przepisach państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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Załącznik nr 2: 

 „Klauzula informacyjna”  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. ogłoszenia o zamówieniu nr TWP/01/PZN na świadczenie usług cateringowych w  ramach projektu „Druga 

młodość” – Klub Seniora przy Polskim Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskim, Nr projektu: 

RPZP.07.06.00-32-K027/19 realizowanym przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w 

Szczecinie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 0 0, Priorytet VII  Włączenie społeczne, działanie 7.6 

Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  016/679 z dnia  7 kwietnia  016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05. 016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 

Regionalny w Szczecinie z siedzibą: ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, reprezentowane przez Dyrektora 

Oddziału Regionalnego. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: 

twp@twp.szczecin.pl, telefonicznie: (91) 44 80 0 1  lub osobiście w jego siedzibie. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6, ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działa  na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w celu wzięcia udziału w postępowaniu, 

2) art. 6, ust. 1, lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (w sytuacji 

dochodzenia roszcze  prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami), zgodnie z art. 118 ustawy 

z dnia    kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z  019 r. poz. 1145 z pó n. zm.) oraz w 

związku z przechowywaniem dokumentów na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu 

wynikającego zarówno z Wytycznych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 jak i ustawy o Zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 

kontroli skarbowych.  

4. Będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją 

uprawnienia np. kontroli projektu przez Instytucję Zarządzającą bąd  obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w 

postępowaniu. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany 

oraz nie będą profilowane, stosownie do art.    RODO. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

8. Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 

RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 

RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki  , 00-193 

Warszawa (art. 77 RODO) 

 

 

 Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, rozumiem jej treść i mam świadomość 

dot. przysługujących mi praw. 

 

    …………………………………dnia,…………………………  

     Miejscowość           

                               ……………………………………… 

                           /Podpis Wykonawcy/ 
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Załącznik nr     

Wykaz wykonanych usług 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe TWP/01/PZN na świadczenie usług w  ramach projektu „Druga młodość” – 

Klub Seniora przy Polskim Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskim przedstawiam: 

WYKAZ USŁUG  (zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym) 

 

Lp. 

Przedmiot usługi (z opisem pozwalającym na 

ocenę spełniania warunku udziału w 

postępowaniu) 

Wartość 
usługi 

(w zł 
brutto) 

Data 
realizacji 

zamówienia 

Zamawiający 
(nazwa podmiotu,  
na rzecz którego 

usługi 
te zostały wykonane) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bąd  inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane. 

.............................................. 

      /Podpis Wykonawcy/ 

/Miejscowość, data/   

 

 


