PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRÓDKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 13.10.2016 r.
W związku z realizacją projektu pt.: „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny
Dom Opieki Medycznej”, nr WND-POWR.05.02.00-00-0052/15, w ramach Działania 5.2 „Działania
projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich,
trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności,
Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w
postaci świadczenia usługi cateringowej, polegającej na zapewnieniu obiadów i/lub serwisu kawowego
uczestnikom projektu „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny Dom Opieki
Medycznej” zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
1. Zamawiający: Andrzej Rudek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek, ul. Strażacka 12 E,
35-312 Rzeszów
NIP: 813-10-02-914, REGON: 690235102
Tel. 752 235 756
Fax (+48) 17 861 10 96
Adres strony internetowej: www.rudek.com.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na zapewnieniu, w okresie od dnia zawarcia
umowy z Wykonawcą do 01 lipca 2018 r., obiadów i/lub serwisu kawowego uczestnikom projektu*, tj.
pacjentom Dziennego Domu Opieki Medycznej w którym równolegle przebywać będzie 10 pacjentów.
*Uczestnicy projektu: 60 osób niesamodzielnych (poziom samodzielności w skali Barthel: 40-65 pkt), w tym min.
75% pow. 65 r.ż. (45 os., w tym 27K, 18M), których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod
opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej a jednocześnie nie wymagają
całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym, tj.
- pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki
pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i
przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej a także doradztwa w
zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
- pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 m-cy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia
szpitalnego,
mieszkańcy woj. podkarpackiego, powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, strzyżowskiego, ropczycko –
sędziszowskiego oraz miasta Rzeszowa.
2) Przewidywana ilość obiadów dwudaniowych: 21 m-cy x śred. 22 dni x 10 os., tj. łącznie: 4620 szt.
Przewidywana ilość serwisów kawowych: 21 m-cy x śred. 22 dni x 10 os., tj. łącznie: 4620 szt.
Podane ilości obiadów dwudaniowych i serwisu kawowego są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zmniejszenia jak i zwiększenia ilości zestawów cateringowych w zależności od zapotrzebowania na usługę
cateringową i rzeczywistej ilości pacjentów korzystających z cateringu w danym dniu świadczenia usługi.
3. Kody CPV:
Kod CPV 55520000-01 Usługi dostarczania posiłków
Kod CPV 55521200-0 Usługi dowożenia posiłków
Kod CPV 55320000-9 Usługi podawania posiłków
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Kod CPV 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
Dokonywanie
istotnych
zmian
postanowień
umowy
zawartej
pomiędzy
Zamawiającym
a Wykonawcą możliwe jest w przypadku gdy potrzeba taka wyniknie w związku ze zmianą umowy o
dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.02.00-00-0052/15-00 lub treści innych dokumentów
projektowych (w tym ustaw, rozporządzeń, Wytycznych), w szczególności w przypadku zmiany okresu realizacji
zamówienia, a także w przypadku wystąpienia innych okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie
przewidzieć na etapie zawarcia umowy.
Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
do
zmiany
w
uzasadnionych
przypadkach
treści
i warunków określonych w niniejszym zapytaniu, jak również unieważnienia niniejszego postępowania bez
podawania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy:
a) postępowanie dotknięte będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;
b) nastąpi rozwiązanie umowy o dofinansowanie Projektu, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją
Pośredniczącą;
c) wystąpią inne okoliczności, które według oceny Zamawiającego uczynią dalsze prowadzenie postepowania
nieuzasadnionym.
W razie unieważnienia postępowania, Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcom kosztów
związanych z udziałem w postępowaniu.

4. Na przedmiot zamówienia składa się:
Część I – Zapewnienie obiadów dwudaniowych
Część II – Zapewnienie serwisu kawowego
Poszczególne części zamówienia obejmują:
1) Obiad dwudaniowy:
Serwowany około godziny 12:30, czas trwania około 30 - 45 minut. Podany w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
 zupa -1 rodzaj;

 drugie danie – w tym: dodatek skrobiowy; surówka, napój (herbata, sok lub kompot)
Pod pojęciem „obiad dwudaniowy” rozumie się ciepły posiłek podany z napojem o kaloryczności i gramaturze
odpowiedniej dla osób dorosłych (min. 490 g) biorących udział w działaniach realizowanych w ramach projektu.
Wykonawca zapewnia komplety sztućców, serwetki, kubki do napojów ciepłych bądź zimnych. Każdemu
uczestnikowi przysługuje 1 ciepły posiłek w trakcie 1 dnia pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej.
Warunkiem korzystania z obiadu jest uczestnictwo we wsparciu trwającym co najmniej 6 godz. lekcyjnych (tj. 6 x
45 min.) w danym dniu.
2) Serwis kawowy:
Serwowany w godzinach od 9:00 do 15:00, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uzupełniany w razie
potrzeby. Na serwis kawowy składa się:
 kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, w ilości odpowiedniej do liczby osób korzystających z
serwisu kawowego (forma podania: termosy z gorącą wodą, pozostałe składniki oddzielnie, napoje do
samodzielnego wykonania)
 kruche ciastka oraz susz konferencyjny (drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki), owoce
Warunkiem korzystania z serwisu kawowego przez uczestników projektu jest uczestnictwo we wsparciu
trwającym co najmniej 4 godz. lekcyjne (tj. 4 x 45 min.) w danym dniu.
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Część I – Zapewnienie obiadów - od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dnia 01 lipca 2018 r.
Cześć II – Zapewnienie serwisu kawowego – od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dnia 01 lipca 2018 r.
Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami planowane jest nie później niż do końca miesiąca
października 2016 r.
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Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) będzie funkcjonować przez cały okres realizacji zamówienia w dni
robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

6. Miejsce realizacji zamówienia: Dzienny Dom Opieki Medycznej, ul. Strażacka 12 E, 35-312 Rzeszów
7. Warunki realizacji zamówienia, do zapewnienia, których zobowiązany jest Wykonawca:
1) Zatrudnienie przy realizacji zamówienia 1 osoby bezrobotnej, co oznacza 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
2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państwa członkowskiego UE lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę albo 1
osoby niepełnosprawnej, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), tj. posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
spełniającą przesłanki określone w analogicznych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo 1 osoby młodocianej w celu przygotowania zawodowego, na
warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 232), przy czym za osobę młodocianą
uważa się osobę, która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła18 lat lub spełniającą przesłanki określone w
przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma
miejsce zamieszkania albo siedzibę dot. zatrudniania osób młodocianych. W wyjątkowych przypadkach
możliwe jest także zatrudnianie w formie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w
formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
w formie nauki zawodu młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które nie
ukończyły gimnazjum lub osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum. Szczegóły w tym zakresie
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie
przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli
gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie
ukończyły gimnazjum (Dz. U. 2002, nr 214, poz. 1808). Zatrudnienie powinno obejmować okres realizacji
zamówienia. Nowo zatrudniana osoba powinna zostać zatrudniona w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy na
realizację zamówienia. Wymiar czasu pracy powinien być odpowiedni do zakresu powierzonych obowiązków.
Zamawiający dopuszcza również możliwość wyznaczenia do realizacji zamówienia pracowników Wykonawcy
zatrudnionych u Wykonawcy w dniu zawarcia umowy dot. realizacji zamówienia, posiadających status osób
wskazanych przez Zamawiającego (nie dotyczy przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej – w tym przypadku
wymagane jest zatrudnienie nowej osoby). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę
bezrobotną/niepełnosprawną/młodocianego lub przez Wykonawcę przed zakończeniem okresu obowiązywania
umowy dot. realizacji zamówienia (a w przypadku osoby młodocianej – również w razie wygaśnięcia umowy),
Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce, w ciągu 14 dni licząc od dnia rozwiązania
stosunku pracy, innej osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/młodocianego. Zamawiający ma prawo w każdym
okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby
bezrobotnej/niepełnosprawnej/młodocianego, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją
Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia wystąpienia Zamawiającego. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, wymóg zatrudnienia może być spełniony
przez któregokolwiek z Wykonawców. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach podyktowanych
rodzajem i zakresem wykonywanych zadań, dopuszcza możliwość zatrudnienia osoby bezrobotnej lub osoby
niepełnosprawnej na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń (zastawa ceramiczna oraz szklana),
sztućców, termosów, tac, obrusów oraz wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej
realizacji usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu obiadu i/lub zapewnieniu serwisu kawowego. Żadna
z pozycji menu nie może być podana w opakowaniu fabrycznym.
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3) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia obiadów i/ lub serwisu kawowego do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego, zapewnienia obsługi kelnerskiej, jak również uprzątnięcia każdorazowo pomieszczenia
po zakończeniu świadczenia usługi.
4) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług cateringowych polegających na
zapewnieniu obiadu i/lub zapewnieniu serwisu kawowego wyłącznie z produktów spełniających normy jakości
produktów spożywczych oraz przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowania i przygotowania
artykułów spożywczych (m.in. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, t.j.
Dz. U. 2015 poz. 594 ze zm.).
5) Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie świeże, przyrządzone w dniu
świadczenia usługi. Surowce i produkty, z których korzysta Wykonawca nie mogą zawierać składników
wysokoprzetworzonych, w tym typu „instant”. Użyte składniki muszą być wysokiej jakości. Posiłki muszą
być serwowane estetycznie. Produkty przetworzone (takie jak kawa, herbata i inne) będą posiadały
odpowiednią datę przydatności do spożycia.
6) Zamawiający nie dopuszcza przyrządzania dań ciepłych z produktów mrożonych. Wykonawca odpowiada za
serwowanie dań obiadowych w taki sposób, aby zapewnić utrzymanie odpowiedniej temperatury dania.
7) Wykonawca powinien zapewnić zróżnicowane menu, w szczególności poprzez eliminację powtarzalności
dań, uwzględnienie owoców i warzyw sezonowych. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystywania
produktów wysokiej jakości o odpowiedniej wartości odżywczej oraz przestrzegania gramatury
poszczególnych porcji żywnościowych zalecanych przez dietetyka.
8) Przygotowywanie posiłków, w tym pod względem stosowanej diety, odbywać się będzie z uwzględnieniem
stanu zdrowia uczestników projektu oraz zaleceń medycznych i dietetyka, np. dieta:
a) lekkostrawna,
b) ogólna,
c) cukrzycowa,
d) niskotłuszczowa,
e) niskobiałkowa,
f) niskocholesterolowa,
g) żołądkowa,
h) trzustkowa
i) bezsolna,
j) płynna wzbogacona,
k) papkowa,
l) niskokaloryczna,
m) wysokobiałkowa,
n) bezglutenowa,
o) ziemniaczana,
p) bezmleczna.
Przygotowując posiłki wykonawca zobowiązany jest uwzględniać przekazane mu przez Zamawiającego zalecenia
medyczne i zalecenia dietetyka, w razie potrzeby Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o
wyjaśnienie powstałych wątpliwości/niejasności.
9) Wykonawca zobowiązany jest do zewnętrznego oznaczenia indywidualnych pojemników w sposób
umożliwiający odróżnienie znajdujących się w nich diet.
10) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków dla uczestników projektu z
uwzględnieniem diet specjalistycznych oraz bezwzględnej realizacji zarządzeń i zaleceń Głównego
Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie
obowiązują w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego.
11) Dokładne daty i godziny podawania obiadów/serwisu kawowego oraz wskazania co do diet uczestników
projektu wskazywane będą wybranemu wykonawcy w trakcie realizacji umowy, przy czym wymagany
przez Wykonawcę termin wskazania tych danych nie może być dłuższy niż 3 dni robocze przed dniem
świadczenia usługi.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w okresie realizacji umowy dat, godzin podawania
obiadów/serwisu kawowego, diet ustalonych dla poszczególnych uczestników projektu oraz ustalonych
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składników serwisu kawowego, w zależności od stanu zdrowia uczestników projektu oraz wskazań
medycznych i dietetyka, przy czym wymagany przez Wykonawcę termin na zgłoszenie zmian nie może być
dłuższy
niż
3
dni
robocze
przed
dniem
świadczenia
usługi.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo poinformowania Wykonawcy o zmianie liczby osób
korzystających z obiadów i/lub serwisu kawowego w danym dniu, telefonicznie, co najmniej na 1 godz.
przed ustaloną godziną serwowania obiadu/serwisu kawowego. Informacja zostanie potwierdzona mailem
albo faksem. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszoną zmianę.
14) Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na
surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie
przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.
15) Wykonawcy należy się wynagrodzenie za rzeczywistą ilość podanych obiadów dwudaniowych i/lub
serwisu kawowego. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych. Wykonawca zobowiązany
jest prowadzić ewidencję dziennych dostaw obiadów i/lub serwisu kawowego w dwóch egzemplarzach,
potwierdzanych w każdym dniu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, z czego jeden
egzemplarz przeznaczony jest dla Wykonawcy, a jeden dla Zamawiającego.
16) W serwowanych jadłospisach Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania posiłków tradycyjnych
serwowanych w dniach okolicznościowych powszechnie obchodzonych (środa popielcowa itp.), chyba,
że rodzaje stosowanych diet nie będą na to pozwalały.
17) Temperatura każdego posiłku ciepłego musi wynosić minimum: zupa 75 stopni, drugie danie 65 stopni,
gorące napoje 80 stopni.
18) Wszystkie naczynia, urządzenia i sprzęty służące do przewozu i przechowywania posiłków muszą
spełniać powszechnie obowiązujące wymogi sanitarno – epidemiologiczne. Mycie i wyparzanie
(dezynfekcja) pojemników jest obowiązkiem Wykonawcy.

8. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
1)

2)
3)
4)

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
Rozdział 6. Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, Podrozdział 6.5. sekcja
6.5.3 Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą
konkurencyjności.
Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na
koszt Wykonawców.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (Część I i/lub Część II przedmiotu
zamówienia).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
d) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie 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:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
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 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.
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w lit. a) – d) powyżej, nastąpi na podstawie
oświadczenia Wykonawcy, złożonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia. Brak spełnienia przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków
określonych w lit. a) – c) powyżej lub złożenie oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym, będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z informacją
o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz sposobów
przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium.
Ocena ofert dokonana zostanie odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, zgodnie z podziałem
wskazanym w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego.
1) Zamawiający ustala następujące kryteria oceny oferty w ramach każdej części przedmiotu zamówienia – oferta
może uzyskać maksymalnie 100 pkt:
1. Cena brutto oferty (maksymalnie 80 pkt)
2. Wymagany termin wskazania przez Zamawiającego dokładnych dat i godzin podawania obiadów i/lub
serwisu kawowego oraz wskazań co do diet ustalonych dla uczestników projektu (maksymalnie 10 pkt).
3. Wymagany termin zgłoszenia przez Zamawiającego zmian ustalonych diet i/lub składników serwisu
kawowego (maksymalnie 10 pkt)
 Kryterium: Cena brutto oferty
Kryterium ceny zostanie ocenione zgodnie z poniższym wzorem:
[Jednostkowa cena brutto z tytułu realizacji danej części przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie z
najniższą ceną ÷ jednostkowa cena brutto z tytułu realizacji danej części przedmiotu zamówienia wskazana
w ofercie ocenianej] x 80 pkt.
Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Podstawą do obliczenia będzie oferowana jednostkowa cena brutto z tytułu realizacji danej części przedmiotu
zamówienia podana na formularzu ofertowym.
 Kryterium: Wymagany termin wskazania przez Zamawiającego dokładnych dat i godzin
podawania obiadów i/lub serwisu kawowego oraz wskazań co do diet ustalonych dla uczestników
projektu
W ramach ww. kryterium oferta Wykonawcy zostanie oceniona w następujący sposób:
- wskazany w ofercie wymagany termin wskazania przez Zamawiającego dokładnych dat i godzin
podawania obiadów i/lub serwisu kawowego oraz wskazań co do diet ustalonych dla uczestników
projektu:
a) nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną datą świadczenia usługi – 0 pkt
b) nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną datą świadczenia usługi – 5 pkt
c) nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowaną datą świadczenia usługi – 10 pkt
W razie braku wskazania w ofercie wymaganego terminu wskazania przez Zamawiającego dokładnych
dat i godzin podawania obiadów i/lub serwisu kawowego oraz wskazań co do diet ustalonych dla
uczestników projektu lub wskazania terminu dłuższego niż 3 dni robocze przed planowaną datą
świadczenia usługi, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań określonych w
zapytaniu ofertowym.
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Kryterium: Wymagany termin zgłoszenia przez Zamawiającego zmian ustalonych dat, godzin
podawania obiadów i/lub serwisu kawowego, ustalonych diet i/lub składników serwisu
kawowego

W ramach ww. kryterium oferta Wykonawcy zostanie oceniona w następujący sposób:
- wskazany w ofercie wymagany termin zgłoszenia przez Zamawiającego zmian ustalonych dat,
godzin podawania obiadów i/lub serwisu kawowego, ustalonych diet i/lub składników serwisu
kawowego:
a) nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną datą świadczenia usługi – 0 pkt
b) nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną datą świadczenia usługi – 5 pkt
c) nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowaną datą świadczenia usługi – 10 pkt
W razie braku wskazania w ofercie wymaganego terminu zgłoszenia przez Zamawiającego zmian
ustalonych dat, godzin podawania obiadów i/lub serwisu kawowego, ustalonych diet i/lub składników
serwisu kawowego lub wskazania terminu dłuższego niż 3 dni robocze przed planowaną datą świadczenia
usługi, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań określonych w zapytaniu
ofertowym.

Ostateczna liczba punktów obliczana będzie dla każdej z ofert zgodnie z wzorem:
P = A (pkt) + B (pkt) + C (pkt),
gdzie:
P - liczba punktów badanej oferty
A - liczba punktów przyznanych w kryterium cena brutto oferty
B - liczba punktów przyznanych w kryterium wymagany termin wskazania przez Zamawiającego dokładnych dat
i godzin podawania obiadów i/lub serwisu kawowego oraz wskazań co do diet ustalonych dla uczestników
projektu
C – liczba punktów przyznanych w kryterium wymagany termin zgłoszenia przez Zamawiającego zmian
ustalonych dat, godzin podawania obiadów i/lub serwisu kawowego, ustalonych diet i/lub składników serwisu
kawowego
2) Za najkorzystniejszą w ramach danej części przedmiotu zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska
najwyższą liczbę punktów. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów,
Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną jednostkową brutto z tytułu realizacji danej części
przedmiotu zamówienia.
3) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, a jednocześnie oferty te wskazują taką samą cenę
jednostkową brutto z tytułu realizacji danej części przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert
dodatkowych obejmujących cenę jednostkową brutto z tytułu realizacji danej części przedmiotu
zamówienia. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania lub negocjacji ceny
oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę na realizację danej części przedmiotu
zamówienia, w przypadku gdy zaoferowana przez Wykonawcę cena przekracza kwotę przeznaczoną
przez Zamawiającego w budżecie na realizację przedmiotu zamówienia.
5) W przypadku nieprzystąpienia przez wybranego Wykonawcę do podpisania umowy w terminie 3 dni
roboczych od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego albo odstąpienia przez wybranego
Wykonawcę od podpisania umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia
wymagania zapytania ofertowego i który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
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6) Okres związania ofertą Wykonawców wynosi 30 dni, licząc od dnia następującego po dniu upływu
końcowego terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym
atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
3) Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
4) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym
dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do
oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku
Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta
powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania
Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W
przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do
reprezentowania Wykonawcy.
5)
W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski.
Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia i załączone do oferty w
oryginale. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.

Na ofertę Wykonawcy składa się:
1) Formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego;
3) Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej);
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającymwedług wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
5) Oświadczenie Wykonawcy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Zamawiający dokona weryfikacji złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty, zgodnie z kryterium spełnia-nie
spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy w/w dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu
ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w
niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
11. Istotne postanowienia umowy.
Postanowienia związane z klauzulą społeczną:
1) Wykonawca w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy zobowiązuje się przedłożyć
zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających odpowiednio: zatrudnienie osoby bezrobotnej,
tj.: odpis skierowania osoby bezrobotnej przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy (jeśli dotyczy) lub
zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, umowa o pracę/ umowy cywilnoprawnej, potwierdzających
zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, tj. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, umowa o pracę/
umowa cywilnoprawna albo potwierdzających zatrudnienie osoby młodocianej, tj. dokument
potwierdzający wiek osoby oraz brak kwalifikacji zawodowych, umowa o pracę.
2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia w okresie obowiązywania umowy, ewidencji czasu prac
pracownika zatrudnionego przy realizacji zamówienia. Ewidencja powinna określać co najmniej czas
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3)

4)
5)

6)

7)

pracy w danym dniu oraz zakres wykonanych czynności (wystarczające będzie rodzajowe określenie
wykonanych czynności). W przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej Wykonawca zobowiązany jest
do prowadzanie ewidencji wykonywanych zadań
Zamawiający uprawniony jest w czasie trwania umowy do kontroli spełnienia przez Wykonawcę
wymagań dotyczących zatrudnienia osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/młodocianej. W celu
przeprowadzenia kontroli Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do dokumentacji pracowniczej
lub innej dotyczącej zatrudnienia (w tym do prowadzonej ewidencji czasu pracy/ ewidencji
wykonywanych zadań) i potwierdzającej spełnianie przez ww. osoby/ę wymogów wskazanych w
zapytaniu ofertowym i umowie oraz zobowiązuje się do uzyskania zgody pracownika/ zleceniobiorcy na
wgląd i kontrolę przez Zamawiającego jego danych osobowych i informacji zawartych w umowie i
innych dokumentach.
Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt
zatrudnienia osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/młodocianej.
Dopuszcza się zmianę osoby zatrudnionej przy realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem
spełnienia wymagań określonych dla takiej osoby w zapytaniu ofertowym. W przypadku wypowiedzenia
lub rozwiązania umowy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany
powiadomić zamawiającego o tym fakcie pisemnie w terminie do 3 dni, licząc od dnia, w którym
nastąpiło rozwiązanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić nową osobę spełniającą
wymagania Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w razie niezatrudnienia przez Wykonawcę przy
realizacji zamówienia osoby spełniającej wymagania określone w zapytaniu ofertowym i niniejszej
umowie lub braku zatrudnienia nowej osoby spełniającej wymagania Zamawiającego w razie rozwiązania
umowy z osobą dotychczas zatrudnioną.
W przypadku niezatrudnienia lub opóźnienia w zatrudnieniu przez Wykonawcę przy realizacji
zamówienia osoby spełniającej wymagania określone w zapytaniu ofertowym i niniejszej umowie lub
braku zatrudnienia nowej osoby spełniającej wymagania Zamawiającego w razie rozwiązania umowy z
osobą dotychczas zatrudnioną, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej w wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia wraz z należnymi składkami za
ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia, w których osoba
wymagana przez Zamawiającego nie była zatrudniona, chyba że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po
stronie Wykonawcy.

Inne postanowienia:
1) kara umowna w razie odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy wskazanego w umowie.
2) kara umowna za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę, w szczególności:
- dostarczenie posiłku niespełniającego wymagań określonych przez Zamawiającego,
- opóźnienie w dostawie obiadów i/lub serwisu kawowego w stosunku do godziny wskazanej przez
Zamawiającego,
- braki ilościowe w dostawie i niedostarczenie niezwłoczne brakujących porcji,
- zaniżona waga posiłków,
- niewłaściwy stan higieniczny dostaw, samochodu transportowego, kierowcy, kelnerów,
w wysokości wartości obiadów i/lub serwisu kawowego, których nienależyte wykonanie dotyczy.
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu obiadów i/lub serwisu kawowego powyżej 40 minut
względem godzin wyznaczonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do zakupu
niedostarczonych obiadów i/lub serwisu kawowego we własnym zakresie od innego, dowolnie wybranego
dostawcy, za dowolnie ustaloną cenę oraz dochodzenia od Wykonawcy z zwrotu wszystkich poniesionych z
tego tytułu kosztów (umowne wykonawstwo zastępcze).
3) Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli
wysokość szkody przekroczy wysokość naliczonych kar umownych.
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4) Prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w razie nieuzyskania przez Zamawiającego
finansowania niniejszej umowy w wyniku nieprzekazania części lub całości środków finansowych przez
Instytucję Pośredniczącą na finansowanie przedmiotowego Projektu lub istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5) Prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego w razie nienależytego
wykonania lub niewykonania przez Wykonawcę całości lub części umowy, w szczególności co najmniej
3 – krotnego dostarczenia posiłków/serwisu kawowego niespełniających wymagań określonych przez
Zamawiającego, co najmniej 3 – krotnego nieterminowego świadczenia usługi cateringowej (opóźnienie
do 40 minut) lub 1 – krotnego opóźnienia powyżej 40 minut w stosunku do godzin wskazanych przez
Zamawiającego, skarg uczestników projektu dotyczących walorów smakowych, estetycznych i innych
dotyczących obiadów i/lub serwisu kawowego dostarczanych przez Wykonawcę i braku poprawy mimo
zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, gdy Wykonawca utraci uprawnienia lub warunki do
wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności wskutek decyzji organów i instytucji
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne żywienia i wprowadzania żywności
do obrotu lub transportu żywności, innego, powtarzającego się niewykonywania lub nienależytego
wykonywania umowy przez Wykonawcę i bezskuteczności wezwania Zamawiającego żądającego
niezwłocznej zmiany sposobu wykonywania umowy, odmowy wprowadzenia do umowy dodatkowych
postanowień lub zmiany postanowień umowy w drodze aneksu do umowy.
6) Strony zastrzegają sobie prawo wprowadzenia do umowy dodatkowych postanowień lub zmiany
postanowień umowy, w tym zmiany umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności w przypadku,
gdy potrzeba taka wyniknie z umowy o dofinansowanie realizacji Projektu lub z treści innych
dokumentów projektowych, w szczególności w razie zmiany okresu realizacji zamówienia, jak również w
razie wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie zawarcia
umowy. Zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

12. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.
Ofertę wraz z załącznikami można złożyć osobiście pod adresem: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek, ul. Marszałkowska 15, 35-215 Rzeszów lub
przesłać poleconą przesyłką pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21.10.2016 r. do godz. 09:00 (decyduje data i godzina wpływu).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
1) Nazwą i adresem Zamawiającego
2) Nazwą i adresem Wykonawcy
3) Adnotacją „Oferta do zapytania ofertowego z dn. 13.10.2016 r. dot. świadczenia usługi
cateringowej w ramach projektu „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji
RUDEK o Dzienny Dom Opieki Medycznej”. Nie otwierać do dnia 21.10.2016 r. do godziny
9:10.”
Otwarcie ofert nastąpi pod adresem: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji
Medycznej Andrzej Rudek, ul. Marszałkowska 15, Rzeszów, w dniu 21.10.2016 r., o godz. 09:10. Oferty
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w
postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.
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Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt
Wykonawców.
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Dąbska, tel. 609 779 924.

13.10.2016 r.
................................................................................
(data, podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty

……………………………………………………….
Miejscowość, data

Zamawiający:
Andrzej Rudek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety
Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek
Ul. Strażacka 12 E
35-312 Rzeszów

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………….
NIP, REGON ………………………………………..
Nr telefonu, faks: …………………..………
Adres e-mail: …………………………

Działając jako Wykonawca/ w imieniu i na rzecz Wykonawcy, po zapoznaniu się z warunkami zawartymi w
zapytaniu ofertowym (wraz z załącznikami) z dnia 13.10.2016 r. w przedmiocie wykonania zamówienia:
świadczenie usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu obiadu dwudaniowego i/lub serwisu kawowego
uczestnikom projektu „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny Dom Opieki
Medycznej” w ramach Działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony
zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o
dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0052/15-00, na rzecz Zamawiającego – Andrzej Rudek, prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji
Medycznej Andrzej Rudek, oświadczam, iż akceptuję je bez zastrzeżeń.

Strona | 1

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRÓDKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Poniżej przedstawiam następujące warunki realizacji przedmiotu zamówienia (poniższą tabelę należy wypełnić
w zakresie tej części przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę):

Lp.

1.

Przedmiot zamówienia – usługa i
opis usługi

Jednostka
miary

Cena jednostkowa w zł
(brutto)

Wartość brutto (zł)

A

B

C=AxB

Część I – Zapewnienie obiadu
dwudaniowego (21 m-cy x śr. 22
dni w miesiącu x 10 os.)
sztuka

2.

Ilość

Część II – Zapewnienie serwisu
kawowego (21 m-cy x śr. 22 dni w
miesiącu x 10 os.)

sztuka

4620

4620

Cena netto: ………………..
(słownie:
……………………………..)
VAT (procent i kwota):
…………………
(słownie:
………………………….)

Cena netto: ………………..
(słownie:
……………………………..)
VAT (procent i kwota):
…………………
(słownie:
………………………….)

Cena brutto: ……………

Cena brutto: ……………

(słownie:
……………………….………
……………………………)

(słownie:
……………………….………
…………………………….)

Cena netto: ………………..
(słownie:
……………………………..)
VAT (procent i kwota):
…………………
(słownie:
………………………….)

Cena netto: ………………..
(słownie:
……………………………..)
VAT (procent i kwota):
…………………
(słownie:
………………………….)

Cena brutto: ……………

Cena brutto: ……………

(słownie:
……………………….………
…………………………….)

(słownie:
……………………….………
…………………………..…)

Jednocześnie wskazuję:


Wymagany termin wskazania przez Zamawiającego dokładnych dat i godzin podawania obiadów
i/lub serwisu kawowego oraz wskazań co do diet ustalonych dla uczestników projektu: nie później
niż na …………………. robocze/y przed planowaną datą świadczenia usługi.



Wymagany termin zgłoszenia przez Zamawiającego zmian ustalonych dat, godzin podawania
posiłków i/lub serwisu kawowego, ustalonych diet i/lub składników serwisu kawowego: nie później
niż na ……………. robocze/y przed planowaną datą świadczenia usługi.

……………………………………………………………………………………….
podpis Wykonawcy/osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

…………………………………………
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:
Nazwa: ……………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………….

.……………………….…………………………………………………………………………

Działając jako Wykonawca/w imieniu i na rzecz Wykonawcy, oświadczam/y, że Wykonawca:
a) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
b) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
c) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Spełnia inne wymogi określone w zapytaniu ofertowym i zobowiązuje się zrealizować przedmiot
zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej ofercie i zapytaniu ofertowym,
e) Ofertę niniejszą składa na ………….kolejno ponumerowanych stronach,
f) Jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia następującego po upływie końcowego terminu składania ofert,
g) Uzyskał wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego sporządzenia oferty i zobowiązuje się do wykonania
zamówienia w terminie podanym przez Zamawiającego,
h) Oświadcza, iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuje się do podpisania
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
i)
Oświadcza, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe.

……………………………………………………………………………………….
podpis Wykonawcy/osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym

…………………………………………
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:
Nazwa: ……………………………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………

.……………………….…………………………………………………………………………

Działając jako Wykonawca/w imieniu i na rzecz Wykonawcy, niniejszym oświadczam, że Wykonawca:
nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym

………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa Zamawiającego
……………………………………………………………………………………………………………………….
* Przez powiązanie 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:





uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
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.

………………….……………………………………………..………………
podpis Wykonawcy/osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy

…………………………………………
Miejscowość, data
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:
Nazwa: ……………………………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………
.……………………….…………………………………………………………………………

Działając jako Wykonawca/w imieniu i na rzecz Wykonawcy, niniejszym oświadczam, że:
Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić przy realizacji zamówienia 1 osobę bezrobotną, co oznacza 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 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państwa członkowskiego
UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę
albo 1 osobę niepełnosprawną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone
ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), tj. posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
spełniającą przesłanki określone w analogicznych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo 1 osobę młodocianą w celu przygotowania zawodowego, na
warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 232), przy czym za osobę młodocianą
uważa się osobę, która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła18 lat lub spełniającą przesłanki określone w przepisach
państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma miejsce
zamieszkania albo siedzibę dot. zatrudniania osób młodocianych. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest także
zatrudnianie w formie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do
wykonywania określonej pracy lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu,
młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum lub
osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum.

………………………………………………………
podpis Wykonawcy/osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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