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Konin dnia 01.10.2018 r. 
Nr zapytania PCPR-WRPO-4113/13/2018 

Zapytanie ofertowe 
na świadczenie usługi cateringu w postaci dostarczenia produktów do przygotowania przerwy kawowej 
dla 38 rodziców zastępczych z terenu powiatu konińskiego w ramach: Projektu pn. „LUS"— Lokalne Usługi 
Społeczne w powiecie konińskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Informacje ogólne: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty, 
świadczenie usługi cateringu w postaci dostarczenia produktów do przygotowania przerwy kawowej dla 
38 rodziców zastępczych z terenu powiatu konińskiego. 

2. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Aleja 1 Maja 9, 62-510 Konin, tel./fax 63 243 03 06, 
e-mail sekretariat@pcpr.konin.pl  

Sposób porozumiewania się  i osoby uprawnione do kontaktu: 
Pytania można kierować  za pomocą  faksu lub poczty elektronicznej lub na adres Zamawiającego w 
terminie do dnia 10.10.2018r do godziny 15.00. 
Zamawiający może zmienić  treść  zapytania ofertowego. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie za pomocą  poczty 
elektronicznej lub faksu - (63)243 03 06. 
Osoby upoważnione do kontaktu ze strony zamawiającego: 

1. Tomasz Kubalak — tel. 63 243 03 10 e-mail: tomasz.kubalakpcpr.konin.ci   

UWAGA: 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają  się  dokładnie z treścią  dokumentu. Złożenie 
oferty będzie uważane za akceptację  zasad prowadzenia postępowania opisanego 
w niniejszym dokumencie 

Podstawa prawna: 
Postępowanie prowadzone w trybie rozpoznania rynku. 

5. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringu w postaci dostarczenia produktów do 
przygotowania przerwy kawowej dla 38 rodziców zastępczych z terenu powiatu konińskiego. Usługa 
realizowana będzie w Koninie w ramach projektu "LUS — Lokalne Usługi Społeczne w powiecie 
konińskim" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014 — 2020 i obejmować  będzie: 

kawa parzona i rozpuszczalna w ilości minimum 250 ml, na osobę, 
herbata (min. 2 rodzaje — czarna i owocowa), w ilości minimum 250 ml, na osobę, 
zimne napoje (woda, sok) w ilości 0,51 na osobę, 
mleko, cukier, cytrynę, 
drobne przekąski słone i słodkie (m.in. paluszki, ciastka), minimum 3 rodzaje. 
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6. Termin realizacji zamówienia: 

1) Spotkania w terminach 
17 października 2018 — 9 osób 
24 października 2018 — 10 osób 
31 października 2018 — 9 osób 
07 listopada 2018 — 10 osób 
14 listopada 2018 — 9 osób 
21 listopada 2018 — 10 osób 
28 listopada 2018 — 9 osób 
05 grudnia 2018 — 10 osób 

2) Zamawiający zaplanował  spotkania w godzinach 8.00 — 12.00 
3) Miejsce dostarczenia produktów: ZDZ CK. Ul. Z Urbanowskiej 9, 62-530 Kazimierz Biskupi 

7. Wymagania dotyczące Wykonawcy: 

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego; 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca wykonanie zamówienia. Weryfikacja na 
podstawie Załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego; 
Spełnienie klauzuli społecznej. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo zamówień  
publicznych Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w 
wykonywaniu zamówienia zatrudnione były minimum 3 osoby niepełnosprawne w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.). 
Zatrudnienie minimalnej liczby wskazanych osób powinno trwać  nieprzerwanie przez cały okres 
trwania umowy. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego 
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę  wymagań  dotyczących 
zatrudniania ww. osób. Na żądanie zamawiającego, wykonawca obowiązany będzie 
niezwłocznie udokumentować  fakt zatrudniania ww. osób, w szczególności poprzez przedłożenie 
umów o pracę  oraz dokumentów poświadczających status osób zatrudnionych, 
W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej 
liczby wskazanych osób (chyba, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy), 
zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

8. Realizacja zadania 
1) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania: 

używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów 
spożywczych, 
przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą  z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i Żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze 
zm.), 
kontroli aktualnych badań  sanitarno—epidemiologicznych pracowników mających 
kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem produktów, 
zapewnienia transportu cateringu 
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8. Warunki płatności: 

Za świadczone usługi, zgodnie z harmonogramem realizacji, Zamawiający będzie dokonywał  płatności w 
ciągu14 dni przelewem na rachunek Wykonawcy. 

9. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę  należy sporządzić  w formie papierowej, w języku polskim. 
Na kompletną  ofertę  składają  się  następujące dokumenty: 

Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego; 
Formularz oświadczeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania 
ofertowego. 
Szczegółowa specyfikacja 1 sztuki oferty, wypełniona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 
3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

10. Miejsce oraz termin składania oferty: 

Wypełnioną  ofertę  należy złożyć  w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Aleja 1 Maja 9, 
62-510 Konin, pok. 466 z dopiskiem „oferta na usługę  cateringu" nie później niż  do dnia 16.06.2017 
do godz. 15.00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą  rozpatrywane. 
Nie dopuszcza się  składania ofert w formie elektronicznej i faksem. 
Każdy Wykonawca może złożyć  tylko jedna ofertę. 

11. Inne postanowienia: 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
Wykonawca może wycofać  złożoną  przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wycofaniu przed terminem składania ofert. 
Zamawiający może zwrócić  się  do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów 
wymaganych od Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość  prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, 
także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę  wyższą  niż  przewidziana w budżecie. 
Zamawiający odrzuci ofertę  niezgodną  z przepisami prawa. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
Termin ważności oferty: 30 dni. 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pcpr.konin.01  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania 
przyczyny na każdym etapie jej realizacji. 
W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż  wycena oferty zawiera rażąco niską  cenę  w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się  do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w 
wyznaczonym terminie. Cenę  uznaje się  za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od 
szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 
Zamawiający odrzuci ofertę  Wykonawcy, który nie złożył  wyjaśnień  lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień  wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską  cenę  w 
stosunku do przedmiotu zamówienia 
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12. Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczania ceny oferty: 
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą  ofertę  spełniającą  warunki określone w zapytaniu ofertowym. 
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował  się  kryterium: 

- cena — waga 60 %. 

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 
1%-=.1 pkt. 

najniższa cena ofertowa brutto 
Cena= ------------ ------ ----------------------- x 60 pkt 

cena brutto oferty badanej 

Za pozostałe kryteria oceny oferent może otrzymać  maksymalnie 40 % w podziale: 20 % 
za klauzulę  społeczną  oraz 20 % za zaproponowane menu. 

Spełnienie warunku klauzuli społecznej oferent może otrzymać  maksymalnie 20%. 

Zaproponowane menu maksymalnie 20% 

Końcową  ocenę  stanowi suma punktów pozyskanych według wymienionych wyżej kryteriów. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych w ofercie informacji. 

Za najkorzystniejszą  zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska 
najwyższą  liczbę  punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

3. Wybrany Wykonawca zostanie o wyborze powiadomiony do dnia 12.10.2018 r. 

13. Wspólny słownik zamówień  (CPV): 

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

14. Uwagi końcowe 

Z możliwości realizacji zamówienia będą  wyłączone podmioty, które powiązane są  z 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 osobowo lub kapitałowo. 
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień  publicznych, 
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są  ofertami w rozumieniu kodeksu 
cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
Zamawiający może odstąpić  od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

15. Załączniki: 

Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2 

- Formularz ofertowy 
— Formularz oświadczeń  

D EKTOR 

Załącznik nr 3 — szczegółowa specyfikacja oferty In ta Sroczyńska 
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