
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

06-08-2020

Termin składania ofert

14-08-2020

Numer ogłoszenia

1257275

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, nie później niż do dnia 14 sierpnia 2020 r., godz. 10:00. Oferta powinna być podpisana przez osobę
upoważnioną. Ofertę złożyć można osobiście, pocztą, lub kurierem pod adresem:
Urząd Miejski w Trzebiatowie, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, w punkcie obsługi interesanta – na parterze przy głównym wejściu.

Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia przez Wykonawcę oferty sporządzonej elektronicznie. Skan podpisanej oferty, wraz z
załącznikami, przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy przesłać, w powyższym terminie, na adres:
zamowienia@trzebiatow.pl . Wykonawca, tym samym, wyraża zgodę, aby Zamawiający mógł zapoznać się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@trzebiatow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Sulimka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

913872608

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla maksymalnie 24 dzieci, w wieku 3 lat, uczęszczających do
Przedszkola w Trzebiatowie, w ramach realizacji projektu: ,,Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów – Oddział III” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Wykonawca jest zobowiązany stosować się do przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1252);
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Ponadto, realizacja zamówienia odbędzie się na
warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: gryficki Miejscowość: Trzebiatów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wsparcie 24 dzieci uczestniczących w projekcie, poprzez zapewnienie im pełnego wyżywienia. Realizacja zamówienia
przyczyni się do osiągnięcia celu projektu, jakim jest stworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w m. Trzebiatów.
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Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla 24 dzieci uczęszczających do Przedszkola w Trzebiatowie, w
ramach realizacji projektu: ,,Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów – Oddział III” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WZ 2014-2020

Usługa obejmuje realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do przedszkola posiłków wraz z napojami dla
maksymalnie 24 dzieci, w wieku 3 lat.

Wykonawca jest zobowiązany stosować się do przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1252).

1. Posiłki obejmują:
- I i II śniadanie;
- obiad: zupa, drugie danie, surówka+ napój;
- podwieczorek.

2. Warunki dotyczące jakości i ilości przygotowywanych posiłków zawiera załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

3. Warunki dotyczące transportu posiłków:
Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności). Transport
posiłków powinien odbywać się w pojemnikach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami
transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odbierania pojemników oraz ich mycia i
wyparzania. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odbioru resztek w zamkniętym, sterylnym pojemniku. Odbiór resztek powinien odbywać
się codziennie.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia min. 5-dniowego jadłospisu, zawierającego m.in. informacje o wartości kalorycznej
posiłków, na 4 dni przed pierwszym dniem dostawy i każdym następnym okresem żywienia, w celu akceptacji przez Dyrektora Przedszkola.
Zamawiający w terminie do 2 dni naniesie ewentualne poprawki, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Dystrybucją
posiłków zajmować się będą pracownicy zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności
dostarczonych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym i podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków:
- zupy - temperatura 75 °C (+/-3°C)
- II danie - temperatura 65°C (+/-3°C).
- napoje gorące

4. W ramach zamówienia Oferent będzie zobowiązany do:
- świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania
przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2019 poz. 1252 ze zm.),
- do przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności ( Roz. Z dn. 26.07.2016
Ministra Zdrowia ).
- świadczenia usługi zgodnie z normami HACCP i zaleceniami SANEPID-u,
- przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów każdej z grup.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną
od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bez-mlecznej, wegetariańskiej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).

6. Wykonawca wystawiać będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do
akceptacji Zamawiającemu załącznika, określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono konkretne posiłki w każdym dniu.
Zamawiający będzie zamawiał posiłki każdego dnia do godziny 8.30 (dotyczy obiadów i podwieczorków na dany dzień) oraz każdego dnia do
godziny 15.00 (dotyczy śniadań na dzień następny).

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV:
55520000-1 – usługa dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.
Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 01.09.2020 r.) do chwili wyczerpania kwoty zabezpieczonej na
realizację zamówienia (obecnie 54 432,00 zł brutto), nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Szczegóły realizacji zawiera załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - wzór umowy.

Załączniki
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Zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna - RODO
Wzór umowy z wykonawcą
Przedmiot zamówienia
Formularz ofertowy i oświadczenie o spełnianiu warunków - wersja edytowalna
Formularz ofertowy i oświadczenie o spełnianiu warunków

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca wykaże, że posiada ważną decyzję o zatwierdzeniu zakładu oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów nadzorowanych przez
Państwową Inspekcję Sanitarną.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Wykonawca wykaże, że dysponuje pojazdem do transportu żywności, zatwierdzonym przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca wykaże, że:
- współpracuje lub zatrudnia osobę posiadającą uprawnienia dietetyka, która będzie przygotowywać i zatwierdzać jadłospisy,
- posiłki przygotowywane będą przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie do pracy z żywnością.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie rozdziału 6.5.2. pkt. 20) wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 z dnia 22.08.2019 r., przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy, polegających na wstrzymaniu
realizacji, modyfikacji harmonogramu usług, przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie personelu Zamawiającego lub
Wykonawcy.
2) Zmiana istotnych postanowień umowy jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako okoliczności, które pomimo
zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie.
3) Zmiana istotnych postanowień umowy nie może dotyczyć przedmiotowego zakresu zamówienia.
4) Wstrzymanie realizacji, zmiana harmonogramu, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy (skrócenie, lub wydłużenie o czas
wstrzymania realizacji umowy), może nastąpić na wniosek Strony, w następujących przypadkach:
a) wystąpi jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie, przeszkoda spowodowana lub dająca się przypisać Zamawiającemu lub warunkom obiektywnym nie
zależnym od żadnej ze Stron (np. wystąpienie siły wyższej, w wyniku której budynek przedszkola zostanie czasowo wyłączony z użytkowania);
b) nastąpią zmiany będące następstwem działania organów administracji;
c) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem epidemii, w tym
wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności:
i. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby
uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy;
ii. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego, w związku np. z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności
zapobiegawczych lub kontrolnych;
iii. poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych np. z przeciwdziałaniem COVID-19,
znacząco ograniczających działanie którejś ze Stron;
iv. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług
transportowych;
v. innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.
5) Zmiana personelu Wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowany
kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje i posiada niezbędne dokumenty dopuszczające do udziału w realizacji usługi, w tym posiada aktualne
badanie sanitarno-epidemiologiczne, jeżeli jest wymagane.
6) Jeżeli zmiana personelu Wykonawcy dotyczy osób, o których mowa w §6 ust. 3, Wykonawca nadal zobowiązany jest zapewnić udział osób z grup
marginalizowanych wymienionych w umowie, w łącznym wymiarze godzin tygodniowo nie mniejszym niż Wykonawca deklarował w swojej ofercie
na potrzeby uzyskania punktów w kryterium poza cenowym.
7) Zmiany nie mogą naruszać wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r. (w szczególności rozdział 6.5.2. pkt. 20) ani
innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8) Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT). W takim przypadku, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w zakresie
kwoty brutto, bez zmiany kwoty netto.
9) Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości
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prawnej), zmian danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. Ponadto, gdy wykonawcę, któremu zamawiający
udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
10) Wszystkie powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy.
11) Powyższe przyczyny zmian umowy, stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania
do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
12) Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 3.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.1 do niniejszego ogłoszenia;
2) Kalkulacja cenowa - Wykonawca wyceni przedmiot zamówienia w sposób przewidziany we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 1.1,
przy czym:
- Wykonawca wyceni wszystkie pozycje wymienione w tabeli formularza ofertowego. Po zsumowaniu cen za poszczególne pozycje Wykonawca
określa cenę za całe zamówienie.
- Cena może być tylko jedna oraz powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
- Ceny określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Jedynie
zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy będzie stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia brutto, bez zmiany
wynagrodzenia netto.
- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu
zamówienia jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3) Oświadczenie o zatrudnieniu osób z kręgu grup społecznie marginalizowanych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.1, jeżeli
wykonawca ubiega się o uzyskanie punktów w kryterium poza cenowym.
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór załącznik nr 1.2.
5) Pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji.
Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów w przedmiotowym postępowaniu.

2. W celu zawarcia umowy, Zamawiający będzie wymagał przedłożenia kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (przez osobę upoważnioną do
reprezentacji Wykonawcy) nw. dokumentów:
- decyzji o zatwierdzeniu zakładu oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną;
- zatwierdzenie przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną pojazdu do transportu żywności, przeznaczonego na potrzeby realizacji
zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Nazwa kryterium i waga
Cena ofertowa- 60 punktów,
Aspekty społeczne - 40 punktów.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: (L)=(C_i)+(S_i)

a) Sposób obliczenia punktów w kryterium CENA: (C_i)=(c_najniższa)/(c_i) ∙60
Gdzie:
(C_i)-liczba punktów w kryterium CENA
(c_najniższa)-najniższa oferowana cena
(c_i)-cena rozpatrywanej oferty
(S_i)-liczba punktów w kryterium ASPEKTY SPOŁECZNE, przyznana zgodnie z lit.b)
(L)-łączna liczba punktów uzyskana we wszystkich kryteriach.

b) Sposób obliczenia punktów w kryterium ASPEKTY SPOŁECZNE:
Sposób punktowania ofert:
Wykonawca zatrudni osobę/osoby z grupy społecznie marginalizowanej, przez cały okres realizacji umowy (Si) w wymiarze godzin łącznie:
- Wykonawca nie zatrudni osoby z grupy społecznie marginalizowanej, lub zatrudni w wymiarze mniejszym niż 17,5 godziny tygodniowo: 0 punktów
- co najmniej 17,5 godzin tygodniowo: 20 punktów
- co najmniej 35 h godzin tygodniowo: 40 punktów

Do grupy osób społecznie marginalizowanych, których dotyczy niniejsze kryterium oceny ofert, Zamawiający wskazuje:
- osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- młodociane, o których mowa w przepisach prawa pracy, zatrudnionego / zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
- osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Wykonawca, w celu uzyskania punktów w niniejszy kryterium oceny ofert, może zatrudnić jedną lub kilka osób z grupy społecznie marginalizowanej,
a oceniany przez zamawiającego będzie łączny wymiar godzin pracy tygodniowo wszystkich tych osób, wskazanych przez wykonawcę.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów obliczona w oparciu o ustalone kryteria) zostanie
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uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wśród ofert nieodrzuconych.

Wykluczenia

1. Wykonawca nie może również podlegać wykluczeniu. Wykluczeniu podlegać będzie wykonawca 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. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243,
326, 912 i 1655) 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 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia, na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.2 do niniejszego zapytania oraz na
podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
Właściwy odpis Zamawiający pobierze sam za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
2. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).
1) W celu uniknięcia konfliktu interesów, osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym
biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny to być
osoby bezstronne i obiektywne.
2) 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
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.
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