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Zamawiający:  

STOWARZYSZENIE POSTIS 

ul. Zana 3 A 

20-601 Lublin  

 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i wyboru Wykonawcy na świadczenie usług 

związanych z zapewnieniem cateringu – wyżywienia (obiady) dla grupy 20 osób – uczestników projektu  

„CENTRUM AKTYWNOŚCI”,  nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0204/17-00 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 

Aktywne włączenie.  

Wsparcie w ramach projektu prowadzone jest dla Uczestników Projektu w wieku 18 - 64 lat – osób 

pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych), w tym 4 osób niepełnosprawnych, korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej na terenie powiatu Świdnickiego.     

 

I.  ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie POSTIS, Lublin ul. Zana 3 A, 20-601 Lublin 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 KC ani nie jest ogłoszeniem o 

zamówieniu w rozumieniu ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.). 

Ma ono na celu rozeznanie cenowe rynku. 

 Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV- 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków  

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:   

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na świadczenie usług związanych z zapewnieniem 

cateringu – wyżywienia (obiady) dla grupy 20 osób – uczestników projektu  „CENTRUM AKTYWNOŚCI”, 

w ilości 1520 zestawów  

2. Miejsce świadczenia usługi: Centrum Integracji Społecznej w Świdniku ul Warsztatowa 3.  
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3. Planowana realizacja zajęć będzie prowadzona od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 

20.00 zgodnie z harmonogramem określonym przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. 

4. Wymogi dotyczące wyżywienia  

Obiad - zestaw dla 1 osoby stanowić będzie 

-zupę – jedna porcja minimum 300 ml/os. 

-danie główne: danie mięsne: jedna porcja minimum 200 g/os., lub danie bezmięsne – jedna 

porcja minimum 200 g/os. (o konieczności przygotowania dania bezmięsnego Wykonawca 

zostanie poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu informacji od uczestniczki/uczestnika 

projektu) oraz dodatki do dań na gorąco – np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kluski 

śląskie - jedna porcja minimum 150 g/os. oraz dodatek warzywny – np. warzywa blanszowane, 

surówki, sałaty jedna porcja minimum 150 g/os, 

Obiad (pierwsze i drugie danie) powinien być dostarczony w styropianowym jednorazowym 

opakowaniu. Do niego dołączone powinny być jednorazowe, papierowe serwetki i jednorazowe 

sztućce (łyżka, widelec, nóż). Obiad powinien być ciepły i dostarczony w dniu i o godzinie określonej 

przez Zamawiającego 

Składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:  

 świadczenia usługi z wykorzystaniem: świeżych produktów żywnościowych,  

 przyrządzania posiłków obiadowych w dniu świadczenia usług,  

 przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało 

przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, 

barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów 

typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych.  

 uwzględniania w ramach menu posiłku specjalnego np. bezglutenowego w sytuacji udziału w 

warsztatach osób o szczególnych potrzebach; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej 

sytuacji w terminie minimum 3 dni przed planowanym dostarczeniem ,  

 estetycznego podawania posiłków,  

 dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego,  

W związku ze świadczeniem usług Wykonawca jest zobowiązany do:  

 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.),  
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 dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką 

jakością w odniesieniu do użytych składników,  

 kontroli aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych pracowników mających kontakt z 

przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,  

 zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi 

dotyczącymi żywności.  

 

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. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI:  

1. Termin: od 01-11-2018 r. do 31-10-2019 r. 

Wykonawca zostanie poinformowany o szczegółowym harmonogramie zajęć i dostaw na minimum 

3 dni przed ich rozpoczęciem . Dostarczanie obiadów odbywać się będzie codziennie w 

terminach i godzinach wskazanych w harmonogramie.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia 

okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy).  

2. Miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Świdniku, ul. Warsztatowa 3. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące 

warunki: 

1) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do 

możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania 

upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,;  

2)  nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – tj. nie są osobowo lub kapitałowo powiązani z 

Zamawiającym.  

   Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 

(Stowarzyszenie POSTIS) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
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beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta  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. 

2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia w oparciu 

o dokumenty, w tym oświadczenia, złożone w niniejszym rozeznaniu  

3. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną  lub 

dwie części zamówienia. 

4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. 

 

VI. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT  

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem placówki pocztowej,  dostarczona osobiście na adres: 

Stowarzyszenia POSTIS, 20-601 Lublin, ul. Zana 3A lub przesłana za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: biuro@postis.pl bądź faksu na numer: (0-81) 524 39 66 do dnia 16.10.2018  -

liczy się data wpływu; z dopiskiem: „Biuro Projektu –- Świadczenie usług związanych z zapewnieniem 

cateringu – wyżywienia (obiady) CENTRUM AKTYWNOŚCI”. 

2. Oferty przesłane drogą elektroniczną muszą zawierać podpisany przez Wykonawcę i zeskanowany 

formularz ofertowy wraz załącznikami, podpisanymi przez Wykonawcę. Oferty złożone po terminie, na 

innym druku, niekompletne lub niespełniających stawianych wymagań nie będą rozpatrywane. W toku 

badania i oceny oferty Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty.  

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Wykonawca jest związany ofertą  prze 14  dni od upływu terminu składania ofert. 

 

VIII. OSOBA WYZNACZONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ: 

Aldona Ryszkowska-Tatara, Stowarzyszenie POSTIS , Lublin ul. Zana  3 A,   tel. 81 524 39 66 
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IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

ZAMÓWIENIU: 

1. Oferent powinien przedstawić następujące dokumenty:  

a) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,  

b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych 

podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  

c)    Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

d)    Aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) 

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

 

X. KRYTERIA WYBORU OFERT – 100 % cena .  

1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium jakim jest cena (wartość 

brutto wyrażona w PLN) za przygotowanie 1 zestawu. Cena powinna zawierać wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży 

najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę). O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi 

wybranego Wykonawcę.        

P - liczba punktów: 

             Najniższa oferowana Cena 

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

               Cena oferty badanej  

2. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt. Jako najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną 

w ramach danej części zamówienia.   

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru maksymalnie 2 Wykonawców do realizacji zamówienia 

(jednego dla każdej z części).  

 

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.  

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z załącznikami 

nr 2, 3 , 4 w języku polskim.  
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4.  Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

 

 XII.  UZUPEŁNIENIE I NEGOCJACIE:  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu 

uzupełnienia lub doprecyzowania ofert i przeprowadzenia negocjacji.  

 

XIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:  

 

1. O wyborze oferty oferenci zostaną poinformowani mailowo, listownie lub telefonicznie.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania  

przyczyny 

b. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty 

c. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu 

d. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania 

3. Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy:  

a) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w 

przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;  

b) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w 

przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami 

umowy oraz bez zachowania należytej staranności;  

c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.  

4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała 

najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku 

o dofinansowanie.  

5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe 

jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu 

uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  
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7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

XIV. ZAŁĄCZNIKI:  

a) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy,  

b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych 

podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oświadczenia  

c)    Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

d)    Aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) 

 

Stowarzyszenie POSTIS informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania 

wartości zamówienia.  


