Białystok, 28.07.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2.2/2017

KRAINA MONTESSORI Aldona Dunaj w związku z realizacją projektu „Klub malucha Kraina
Montessori – nowe miejsca opieki dla dzieci z gminy Czarna Białostocka” współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert
na:
Przygotowanie i dostawę posiłków dla dzieci do klubu malucha w Czarnej Białostockiej.
Zamawiający
KRAINA MONTESSORI Aldona Dunaj
ul. Wiadukt 5, lok. K7, H8, Białystok, 15-001
REGON: 362268883
NIP: 9661403260
1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 55300000-3, 55500000-5)
Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci do klubu malucha w Czarnej Białostockiej.
W ramach realizowanego projektu utworzone i powołane do funkcjonowania zostanie w Czarnej
Białostockiej klub malucha. Dla dzieci (w wieku od 1 roku do 3 lat) zapewnione zostanie wyżywienie
w formie cateringu.
Miejsce realizacji zadania: lokal klubu malucha w Czarnej Białostockiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków do klubu malucha dla dzieci od 1 do
3 lat dla 15 osób dziennie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w okresie 08.2017-10.2018.

Catering będzie składał się z 3 posiłków:
1) posiłku I (w postaci śniadania – dwa rodzaje do wyboru)
2) posiłku II (zupa i drugie danie)
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3) posiłku III (podwieczorek)

Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w klubie malucha. O liczbie
wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie z odpowiednim
wyprzedzeniem (do godziny 7.30 danego dnia – śniadanie i min. dwie godziny przed kolejnymi
posiłkami). W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę
posiłków.

Wykonawca wystawiać będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną
liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu załącznika, określającego
liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki w każdym dniu.

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które odbywają się
zajęcia w klubie malucha, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych
dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów żywieniowych od Zamawiającego.
Jadłospis, zawierający informację na temat wartości kalorycznej posiłków, układany ma być przez
Wykonawcę

na

okres

10

dni

i

zatwierdzany

przez

osobę

posiadającą

uprawnienia

dietetyka/technologa żywności ze strony Wykonawcy. Jadłospis będzie dostarczany Zamawiającemu
do 3 dni roboczych przed okresem jego obowiązywania.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie
produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w jakości
i konsystencji potraw odpowiednich dla dzieci w wieku 12 miesięcy do 3 lat. Posiłki muszą spełniać
wymogi żywienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie
grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach
systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych
potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety
bezmlecznej).
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał posiłki własnym transportem przystosowanym do
przewożenia posiłków, spełniającym określone normy, w specjalistycznych termosach do
przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury (w
przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu
wydania ich dzieciom). Naczynia jednorazowe zastosowane do wydawania porcjowanych posiłków
muszą posiadać odpowiednie atesty higieniczne. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy
przedstawienia tych atestów.

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia
(przygotowujące posiłki oraz rozwożące posiłki i zajmujące się ich wydawaniem) posiadały aktualne
orzeczenie lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył do każdego posiłku odpowiednią ilość sztućców i
naczyń jednorazowego użytku.

Wykonawca musi posiadać decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu
zakładu i o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowego
Inspektora Sanitarnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia decyzji
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie ma zostać zrealizowane w terminie 10.08.2017-31.10.2018.
Wybór oferenta zaplanowany jest na 07.08.2017.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana w formie pisemnej bądź
mailowej.

4. Oferta powinna zawierać:
a) proponowaną jednostkową cenę brutto za przygotowanie i dostawę jednego kompletnego
całodziennego wyżywienia (trzy posiłki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz jednorazowe
naczynia i sztućce)
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b) oświadczenie o przynależności reprezentowanego podmiotu do kręgu podmiotów ekonomii
społecznej
c) informację, że do realizacji zamówienia zatrudnione zostaną osoby z niepełnosprawnościami,
bezrobotne lub osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym
d) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
- cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
- nie złożono żadnej oferty.
6. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1
do Zapytania, podpisana czytelnie i dostarczona w formie papierowej bądź przesłana w formie skanu.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie od 28.07.2017 do 04.08.2017:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Wiadukt 5, lok. K7, H8, Białystok, 15-001, w godzinach
8.00-16.00
- przesłać drogą elektroniczną na adres: klub.krainamontessori@gmail.com
- przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres siedziby
Zamawiającego.

8. Kryteria wyboru oferty:
- 50 pkt. – cena
- 20 pkt. – wykonawca należy do kręgu podmiotów ekonomii społecznej
- 30 pkt. – wykonawca zadeklaruje, że do realizacji zamówienia zatrudni osoby z
niepełnosprawnościami, bezrobotne lub osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym

Sposób przyznawania punktacji:
Kryterium: Cena – cena brutto za jeden pełen posiłek dla 1 dziecka (całodzienne wyżywienie z
dowozem i jednorazowymi naczyniami) (waga 50 pkt.)
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Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
Pc = Cn/Co x 50pkt
Gdzie:
Pc – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej

Kryterium: wykonawca należy do kręgu podmiotów ekonomii społecznej (waga: 20 pkt.)
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
20 pkt. – wykonawca należy do kręgu podmiotów ekonomii społecznej
0 pkt. – wykonawca nie należy do kręgu podmiotów ekonomii społecznej
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia i dokumentów rejestrowych
wykonawcy.

Kryterium:

wykonawca

zadeklaruje,
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do
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zamówienia
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z

niepełnosprawnościami, bezrobotne lub osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym (waga: 30 pkt.)
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
30 pkt. – wykonawca zadeklaruje, że do realizacji

zamówienia zatrudnieni osoby z

niepełnosprawnościami, bezrobotne lub osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym
0 pkt – wykonawca nie zadeklaruje, że do realizacji

zamówienia zatrudnieni osoby z

niepełnosprawnościami, bezrobotne lub osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia oraz dokumentów dotyczących
zatrudnienia

(wykonawca

zostanie

zobowiązany

do

przedstawienia

zaświadczenia

o

niepełnosprawności osoby zatrudnionej do realizacji zamówienia, informacji z PUP o zatrudnieniu
osoby bezrobotnej lub osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, zaświadczenia
z ZUS o zarejestrowaniu ww. osoby jako pracownika oraz przedstawianiu co miesiąc zaświadczeń
potwierdzających spełnienie kryterium).

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą podane kryteria, o najwyższej liczbie punktów.
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Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo.
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 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;
d) 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.
Wykonawca na potwierdzenie braku powiązań zobowiązany jest załączyć do oferty Oświadczenie o
braku ww. powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).
9. Minimalny termin ważności oferty:
Ustala się, że minimalny czas ważności oferty to 30 dni od dnia następnego po ostatnim dniu terminu
składania ofert.
10. Pytania o przedmiot zamówienia:
W przypadku zainteresowania współpracą lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą
mailową na adres: klub.krainamontessori@gmail.com lub telefonicznie pod numerem tel. 664-787933.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert. Niezłożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez
podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub
unieważnienia postępowania.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
uzasadnionych zmian w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz
zgodnie z zasadami RPO WP.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość kontroli i oceny realizacji
przedmiotu zamówienia.
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Zamawiający informuje, iż płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury wystawionej
przez Oferenta po wykonaniu usługi, z zastrzeżeniem przelania środków na konto projektu.
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