
 

    
   

 

 
  

Projekt ,,Aktywna integracja szansą na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój” 

realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie (Partner projektu)  oraz Gminę Busko-Zdrój / Miejsko – 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Lider projektu) 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej. 

Rozeznanie rynku nr 3 /RPO/CIS/SNR/2019/P z dnia 24.01.2019 roku 

dotyczące wyboru realizatora usługi cateringowej  w projekcie „Aktywna integracja szansą na sukces 

osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój” 

 

Podstawa prawna:  rozeznanie rynku określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

(wersja z dnia 19 lipca 2017 r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

 

1.  DANE ZAMAWIAJĄCEGO   

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie  

ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce  

NIP: 657-25-03-478 

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Siedziba Zamawiającego  -  ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce 

Strona internetowa Zamawiającego  -  nadziejarodzinie.org.pl 

 

2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE   

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie”  w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem,  Działania RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie projekt pn. „Aktywna integracja szansą na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych 

Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór ofert na realizatora usługi cateringowej w w/w 

projekcie.  

Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od 1 lutego 2019r. do 

31 grudnia 2021r.  

Wykonawcy muszą stosować się do wytycznych Instytucji Pośredniczącej w zakresie kwalifikowalnośc

i wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społe

cznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.Dokumentacja o której mowa dostępna jest na 

 stronie:  

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawe
m-i-dokumentami/dokumenty-krajowe/item/91-wytyczne 

 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-krajowe/item/91-wytyczne
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-krajowe/item/91-wytyczne
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3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia posiłków dla 15 Uczestników  

(1 grupa/rok X 5 osób) Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych objętych zadaniem 

związanym  z aktywizacją zawodową w ramach projektu konkursowego pt. ,,Aktywna integracja 

szansą na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój”    

Okres realizacji projektu:  01.02.2019r. – 31.12.2021r 

Dostarczenie posiłków do maksymalnie trzech lokalizacji na terenie Gminy  Busko Zdrój.  

Usługa będzie świadczona we wszystkie dni pracujące w okresie 01.02.2019-31.12.2021r  

W roku 2019 łącznie 1145 osobodni. 

W roku 2020 łącznie 1265 osobodni. 

W roku 2021 łącznie 1260 osobodni.  

 

Opis przedmiotu zamówienia/oczekiwania zamawiającego 

 

1. Posiłki powinny być dostarczane w pojemnikach jednorazowych, na które wykonawca 

posiada odpowiednie atesty i certyfikaty. 

2. Wykonawca zapewni do każdego posiłku sztućce jednorazowego użytku 

3. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem, gwarantując utrzymanie 

odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 

4. Transport posiłków powinien odbywać się samochodem przystosowanym do przewozu 

żywności, na który Wykonawca posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające 

dostosowanie pojazdu. 

5. Liczba posiłków uzależniona będzie od obecności uczestników projektu. O liczbie obiadów 

oraz miejsca dostarczenia posiłków Wykonawca będzie informowany nie później niż w dniu 

wykonania usługi do godz. 8:30. 
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6. Posiłki powinny być dostarczane do zamawiającego w godzinach ustalonych z Zamawiającym.  

W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość zmiany godzin dostarczania posiłków przez 

Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu. 

7. Wykonawca przedstawi 10 dniowy jadłospis w którym żadne z dań nie może się powtarzać.  

W cyklu tygodniowym zamawiający zastrzega: 

1. Maksymalnie dwa razy w tygodniu zupa z wkładką mięsną, pieczywo (zupa 350 ml., wkładka 

100g, pieczywo 100g). 

2. Maksymalnie raz w tygodniu danie jarskie/makarony ( np. pierogi, makarony z warzywami, 

placki ziemniaczane, racuchy, naleśniki, kopytka, spaghetti  gramatura dania min. 350 g) 

3. Maksymalnie raz w tygodniu drugie danie z rozdrobniona frakcją mięsną lub podrobami  

(kluski śląskie z gulaszem mięsno-warzywny,  pulpety, klopsiki, wątróbka, żołądki, bigos 

gramatura ryż, kasza, ziemniaki, pieczywo 150g, mięso 120g, sos 80g) 

4. Minimalnie raz w tygodniu filet rybny ziemniakami i surówką (filet rybny 120g, ziemniaki 

150g, surówki 150g) 

 

Zamawiający zastrzega że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający 

następujące warunki : 

a. przedstawią aktualny odpis właściwego rejestru/aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, 

b. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym : aktualną decyzje Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w zakresie zatwierdzenia świadczenia usług 

cateringowych obejmujących produkcję i przewóz posiłków, 

c. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i personelem zdolnym do wykonania zamówienia, 

d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
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4. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW   

1) Prawidłowo wypełnione załączniki do zapytania  ofertowego: 

 A) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

 B) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

C) Aktualny odpis właściwego rejestru/ aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji   

działalności gospodarczej 

D) Aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w zakresie 

zatwierdzenia świadczenia usług cateringowych obejmujących produkcję i przewóz posiłków. 

 

Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek 

posiadania niezbędnego doświadczenia i wykształcenie do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY   

1)Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, 

stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania  

2)  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

3) Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.  

4)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych.  

6. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2019r. do godziny  15:00                  

w siedzibie Stowarzyszenia ,,Nadzieja Rodzinie” (sekretariat) ul. Karczówkowska 36, 25 – 711 

Kielce. Oferty można dostarczać osobiście w godzinach pracy sekretariatu od 8.00 do 

16.00/poprzez operatora pocztowego lub kurierem - na adres Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie”                                  

ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z informacją: ,,Rozeznanie rynku na: Realizatora usługi 

cateringowej  w ramach projektu konkursowego pt. ,,Aktywna integracja szansa na sukces osób 

Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój”. Nie otwierać przed 31.01.2019r. 

Godz. 15:00 

Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Rekomendujemy składanie ofert osobiście lub 

za pośrednictwem kuriera. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Stowarzyszenia 

,,Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska 36, 25-711  Kielce. 
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Przewidywalny termin rozpatrzenia oferty – maks. 14 dni od zakończenia przyjmowania ofert. 

7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI   

Justyna Gawęcka, tel. 41 36 69 407 

8. KRYTERIA  I SPOSÓB  OCENY OFERT  

Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami:  

1. Cena za realizację zamówienia  – 100 % 

W ramach w/w kryterium cena (brutto) – maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta 

według wzoru: 

Cena = 
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
 x 100 pkt 

9. FINANSOWANIE   

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. ,,Aktywna integracja szansą na sukces osób 

Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój”. 

10. OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIANY UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności                        

w przypadku: 

a. zmiany okresu i harmonogramu realizacji umowy; 

b. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego. 
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11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.      

        Do zapytania ofertowego dołączono:  

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 

 

 


