Chełmno, dnia 07 lipca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWER/2020
WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
Nazwa zamówienia:
Dostarczanie posiłków dla uczestników Dziennego Centrum Wsparcia w Chełmnie
w związku z realizacją Projektu pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym
działaniom - testowanie modelu wsparcia”
Nazwa i adres Zamawiającego

I.

Powiat Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno
reprezentowany przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
w osobie – Ewy Wirosławskiej – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno
Tel./fax - 56- 677-24-46
e-mail: pcprchelmno@op.pl
godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek, środa – czwartek w godz. 7:30 – 15:30,
wtorek w godz. 7:30 – 16:30; piątek w godz. 7:30 – 14:30.
Cel zamówienia

II.

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu
i dostarczeniu posiłków dla 12 uczestników Dziennego Centrum Wsparcia w Chełmnie
w związku z realizacją Projektu pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym
działaniom - testowanie modelu wsparcia” nr POWR.04.01.00-00-DI11/17, zwanego
dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi
priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania
4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 20142020.
Sposób udzielania zamówienia

III.
1.

Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest 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, zwanych dalej
Wytycznymi, w formie zapytania ofertowego upublicznionego na stronie internetowej
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2.

Bazy Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)
oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.powiat-chelmno.pl w zakładce
Przetargi.
Wartość szacunkowa netto zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej daje ustawą Pzp, do udzielenia niniejszego
zamówienia ustawy Pzp nie stosuje się.

3.

IV.

Opis przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące przygotowywanie i dostarczanie ciepłych
dwudaniowych posiłków raz dziennie dla uczestników Dziennego Centrum Wsparcia
w Chełmnie w okresie od 20 lipca 2020 roku do 30 listopada 2020 roku r. Dzienne
Centrum Wsparcia czynne jest we wszystkie dni robocze, a jego uczestnikami jest 12
(dwanaście) osób. Łącznie szacuje się zamówienie 1140 porcji posiłków dwudaniowych
(12 osób x 95 dni robocze w okresie od 20.07.2020 r. do 30.11.2020 r.).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia pełnowartościowego, świeżego i pożywnego posiłku dwudaniowego
według poniższej gramatury:
a) zupa 300 ml,
b) mięso / ryba 200 g,
c) surówka 140 g,
d) ziemniaki z wody lub zasmażane, frytki, ryż, makaron 200 g,
e) napój (np. kompot, woda, sok) 0,33 litra;
2) dostarczania ciepłych posiłków w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami
(Zamawiający dopuszcza możliwości użycia naczyń plastikowych) pod wskazany
adres i we wskazanym terminie zgodnie z harmonogramem przekazanym przez
Zamawiającego;
3) dowozu posiłków w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 11.30
a 14.00;
4) dostosowania posiłków do wymagań uczestników projektu w przypadku
występowania wykluczeń, nietolerancji pokarmowych (zapotrzebowanie na
niestandardowe posiłki np. dieta cukrzycowa, będzie zgłaszane razem
z harmonogramem);
5) świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia na najwyższym poziomie,
a mianowicie dostarczone produkty żywnościowe winny być przyrządzone w dniu
dostawy;
6) świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia wyłącznie przy użyciu
produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie;
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7) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania
artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia - Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.);
8) zagwarantowania dostępności usługi w dowolnym terminie w okresie obowiązywania
umowy;
9) czas dostawy posiłków oraz przewidywana liczba uczestników będzie codziennie
przekazywana Wykonawcy do godziny 09.30;
10) na przestrzeni jednego tygodnia posiłki nie mogą się powtarzać.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób
(uczestników). Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę porcji dostarczonych przez
Wykonawcę zgodnie z warunkami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości posiłków przez wytypowanych
pracowników Zamawiającego. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, Zamawiający
niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do
usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

V.

55 52 00 00 - 1 usługi dostarczania posiłków
55 32 10 00 - 6 usługi przygotowywania posiłków;
55 32 00 00 - 9 usługi podawania posiłków.
Termin i miejsce realizacji zamówienia

VI.
1.

2.

VII.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia planuje się na dzień 20 lipca 2020 r. z zastrzeżeniem,
że termin ten może ulec zmianie (opóźnieniu), w szczególności w przypadku
przedłużenia procedury wyboru Wykonawcy. Zakończenie realizacji zamówienia – 30
listopada 2020 r.
Miejscem realizacji zamówienia jest Dzienne Centrum Wsparcia mieszczące się
w Chełmnie przy ul. Skłodowskiej 4.
Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może
złożyć wyłącznie jedną ofertę.

VIII.

Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

IX.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani
są do załączenia do oferty umowy konsorcjum lub innej umowy regulującej współpracę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, z której jednoznacznie
winien wynikać zakres czynności poszczególnych członków konsorcjum oraz solidarna
odpowiedzialność członków konsorcjum za wykonanie umowy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do oferty
pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika, o którym mowa w ust. 4, jeżeli
umocowanie nie wynika bezpośrednio z załączonej do oferty umowy konsorcjum lub
innej umowy regulującej współpracę.
6. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
Informacje o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania

X.
1.

2.

Z niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy
są powiązani osobowo lub kapitałowo 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, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawanie 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.
Poza przesłankami wymienionymi w ust. 1, z postępowania wyklucza się także
Wykonawcę:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono;
2) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
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3.

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia finansowanego
lub współfinansowanego ze środków publicznych w rozumieniu przepisów
o finansach publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek
wymienionych w ust. 1 i 2.
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu
dokonywania oceny ich spełnienia

XI.

1.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który spełni warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych i zawodowych. Wykonawca spełni
warunek jeżeli wykaże, że dysponuje zakładem prowadzącym działalność związaną
z produkcją lub obrotem żywności w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia, co potwierdza aktualna decyzja właściwego,
ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
o zatwierdzenie zakładu oraz wpis do właściwego rejestru. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten musi spełnić co najmniej jeden
z tych Wykonawców.
Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach i zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając (w formie oryginału) zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia

XII.

1.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą składa następujące oświadczenia i dokumenty:
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2.

XIII.

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym o braku
powiązań osobowych lub kapitałowych (sporządzone z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
2) informację o potencjale technicznym sporządzoną z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
3) zobowiązanie (w formie oryginału) potwierdzające udostępnienie zasobów przez
inny podmiot (jeżeli dotyczy), z którego musi bezspornie i jednoznacznie wynikać
w szczególności: zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposób wykorzystania, przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu, przy
wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot, na zdolnościach którego w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia Wykonawca
polega, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, natomiast informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 –
składa ustanowiony pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienie.
Kryteria oceny ofert, informacja o wagach procentowych (punktowych)
przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania
punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

1. Kryteriami oceny ofert są:
1) cena oferty brutto (C) o znaczeniu 70% (70 pkt.);
2) aspekt społeczny w zakresie zatrudnienia (AS1) o znaczeniu 15% (15 pkt.);
3) aspekt społeczny – Podmiot Ekonomii Społecznej (AS2) o znaczeniu 15% (15 pkt.).
Łączną liczbę punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
L = C + G +AS1 +AS2
gdzie:
L–
łączna liczba punktów,
C–
punkty uzyskane w kryterium „cena oferty brutto”,
AS1 – punkty uzyskane w kryterium „aspekt społeczny związany z zatrudnieniem”,
AS2 - punkty uzyskane w kryterium „aspekt społeczny - Podmiot Ekonomii
Społecznej”.
2. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone na podstawie przesłanek
określonych w rozdziale XVI ust. 7 Zapytania ofertowego.
3. Ocena punktowa w kryterium „cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie
wskazanej w ofercie Wykonawcy ceny jednostkowej brutto za przygotowanie
i dostarczenie jednego dwudaniowego posiłku przy wskazanych w Zapytaniu ofertowym
parametrach. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona według następującego
wzoru:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.

5.

6.
7.

liczba punktów (C) = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 70 pkt.
Liczba punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.
Ocena punktowa w kryterium „aspekt społeczny związany z zatrudnieniem” dokonana
zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że przy wykonywaniu zamówienia
uwzględni aspekt społecznych poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu, co najmniej jednej osoby spełniającej
co najmniej jeden z warunków wskazanych w oświadczeniu (wzór oświadczenia
dotyczącego aspektu społecznego związanego z zatrudnieniem stanowi załącznik nr 4
do Zapytania ofertowego). Liczba punktów (AS1) w tym kryterium zostanie przyznana
w następujący sposób:
− Wykonawca zastosuje aspekt społeczny związany z zatrudnieniem - 15 punktów;
− Wykonawca nie zastosuje aspekt społeczny związany z zatrudnieniem - 0 punktów.
W przypadku braku wskazania w ofercie zastosowania lub nie zastosowania tego aspektu
społecznego - Wykonawca otrzyma zero (0) punktów w tym kryterium. Zamawiający nie
będzie przyznawał punktów częściowych, co oznacza, że Wykonawca w ramach
kryterium może otrzymać odpowiednio 0 albo 15 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „Aspekt społeczny – Podmiot Ekonomii Społecznej”
dokonana zostanie na podstawie zawartego w Formularzu ofertowym oświadczenia
Wykonawcy, że jest on Podmiotem Ekonomii Społecznej w rozumieniu „Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”wydanych przez
Ministra Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 8 lipca 2019 r.).
Liczba punktów (AS2) w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
−
Wykonawca jest Podmiotem Ekonomii Społecznej - 15 punktów;
−
Wykonawca nie jest Podmiotem Ekonomii Społecznej - 0 punktów.
W przypadku braku wskazania w ofercie statusu Wykonawcy - oferta otrzyma zero (0)
punktów w tym kryterium. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych,
co oznacza, że w ramach kryterium oferty mogą otrzymać odpowiednio 0 albo 15
punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu
o przyjęte kryteria.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
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XIV.

Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór
określony został w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy, będących załącznikami do Zapytania ofertowego, winny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
3. Oferta winna zawierać cenę jednostkowej brutto za przygotowanie i dostarczenie jednego
dwudaniowego posiłku przy wskazanych w Zapytaniu ofertowym parametrach. Cena oferty
musi być wyrażona cyfrowo i słownie, w PLN z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
4. Zaoferowana w ofercie cena jednostkowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty,
podatki, składki i opłaty związane z realizacją zamówienia.
5. Do oferty należy złączyć:
1) oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
wymienione w rozdziale XII Zapytania ofertowego, tj.:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym o braku
powiązań osobowych lub kapitałowych (sporządzone z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
b) informacja o potencjale technicznym sporządzoną z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
2) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny oferty w ramach opisanego
w rozdziale XIII kryterium „aspekt społeczny związany z zatrudnieniem”,
sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania
ofertowego - jeżeli dotyczy;
3) pełnomocnictwo dla osoby /osób podpisujących ofertę - jeżeli dotyczy;
4) zobowiązanie (w formie oryginału) potwierdzające udostępnienie zasobów przez inny
podmiot - jeżeli dotyczy.
6. Oferta musi być złożona w formie pisemnej w postaci papierowej pod rygorem
nieważności.
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną propozycję cenową.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
9. Zaleca się, aby oferta wraz z wszystkimi załącznikami była spięta w sposób
uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
10. Zamawiający zaleca, aby podpis(y) złożony(e) na formularzu ofertowym umożliwił(y)
identyfikację osoby/osób, która(e) go złożyła(y), np. podpis będzie uzupełniony pieczęcią
imienną .
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11. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
12. Ofertę należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe nr 1/POWER/2020 – Dostarczanie posiłków”.
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania opakowania (oferty).
XV.

Termin i miejsce składnia ofert
1. Ofertę należy złożyć formie pisemnej w postaci papierowej do dnia 15 lipca 2020 r. do
godziny 10:00 osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, w pok. nr 1 (w godzinach pracy Centrum) lub przesłać
pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na
adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200
Chełmno.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
czy kurierską.
3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.

XVI.

Termin i miejsce otwarcia ofert oraz dalsze czynności w postępowaniu
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, w pok. nr 2 w dniu 15 lipca 2020 r. o godzinie 10:15.
2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także ceny zawarte w ofertach.
2. W toku badania ofert, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawców, którzy nie
złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia, wymienione w rozdziale XII Zapytania ofertowego, lub złożone przez
nich te oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierać będą błędy lub będą
budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia ww. oświadczeń lub dokumentów lub do udzielania wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo tego, oferta Wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
zastrzeżeniem ust. 4. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału oraz braku
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podstaw do wykluczenia nie późniejszym niż dzień, w którym upłynął termin składania
ofert.
3. Oświadczenia umożliwiające dokonanie oceny oferty w ramach kryteriów oceny ofert,
sporządzone z wykorzystaniem wzoru okresłonego w załączniku nr 4 do Zapytania
ofertowego nie podlegają procedurze, o której mowa w ust. 3.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganych pełnomocnictw albo złożył
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić
do zmiany treści oferty.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, tj. Wykonawcę,
wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia określonych
w rozdziale X Zapytania ofertowego;
2) została złożona przez Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału
w postępowaniu, określonych w rozdziale XI Zapytania ofertowego;
3) jej treść nie będzie odpowiadała treści Zapytania ofertowego;
4) jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
5) nie zostanie złożona w formie pisemnej w postaci papierowej;
6) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Po dokonaniu badania złożonych ofert pod względem zgodności z wymaganiami
Zapytania ofertowego, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie
z przyjętymi kryteriami oceny ofert.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie
wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym i który otrzyma największą
liczbę punktów.
9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazane Wykonawcom,
którzy złożyli oferty oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej Bazy
Konkurencyjności i na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce Przetargi).
10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym,
Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał
kolejną najwyższą liczbę punktów lub pozostawić postępowanie bez rozstrzygnięcia.
11. Zamawiający unieważni postępowanie:
1) w przypadku braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
2) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
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3) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
4) w przypadkach, o których mowa w rozdziale XIII ust. 7 Zapytania ofertowego, zostały
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
5) gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;
6) w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.
15. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców,
którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert;
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert.
16. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona zostanie także na
stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego
(w zakładce Przetargi).
XVII.

Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty,
umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale XII Zapytania
ofertowego (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa
w rozdziale XVI ust. 3), dla których dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna w postaci
papierowej.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno, natomiast przekazywane drogą elektroniczną winny
być kierowane na adres: pcprchelmno@op.pl .
3. W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
zawartych w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. Pytania należy kierować pisemnie
na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres wskazany w ust. 2.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu
składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie Zapytania ofertowego wpłynie po upływnie terminu,
o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
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6. Upublicznienie odpowiedzi na pytania Wykonawców nastąpi poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej Zamawiającego oraz stronie internetowej Bazy Konkurencyjności,
na których zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, bez ujawniania źródła zapytania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 4.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania ofertowego,
a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Paweł Pudrzyński - koordynator
działań w projekcie; e-mail: pawel.pudrzynski@gmail.com; tel.: 535-219-199.
XVIII.

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia
umowy
1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia),wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków
do czasu wykonania zamówienia.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu przed zawarciem umowy dokumenty (w formie kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzające, że wykazany w załączanej
do oferty informacji o potencjale technicznym (sporządzonej wg załącznika nr 3
do Zapytania ofertowego) zakład prowadzący działalność związaną z produkcją lub
obrotem żywności posiada aktualną decyzję właściwego, ze względu na siedzibę zakładu,
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu oraz że jest
wpisany do właściwego rejestru – zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, oświadczył w ofercie, że jest
Podmiotem Ekonomii Społecznej, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty (w formie kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzające fakt posiadania statusu
Podmiotu Ekonomii Społecznej zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w rozdziale XIII
ust. 5 Zapytania ofertowego.
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XIX.

Wzór umowy oraz określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania
1. Wzór umowy określony zostały w złączniku nr 5 do Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania w następujących przypadkach:
1) 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;
2) zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny,
niezależny od stron umowy (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk generalny,
stan wyjątkowy, itp.);
3) gdy nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy
na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanej przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą
Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój;
4) wystąpienia w trakcie realizacji umowy zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub
świadczenia jednej lub obu stron umowy;
5) gdy nastąpi zmiana wysokości obowiązującej stawki podatku VAT dotyczącej usługi
stanowiącej przedmiot umowy w zakresie odpowiadającej zmianie wysokości stawki
podatku VAT;
6) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej
w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych;
7) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
w treści umowy.
3. Poza okolicznościami, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany wysokości ceny jednostkowej z tytułu realizacji umowy w sytuacji,
gdy konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest zmianą:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych
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- pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu tych zmian
na zwiększenie kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
4. Zmiany umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.
XX.

Pozostałe informacje
1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w niniejszym
postępowaniu Wykonawcy zamówień uzupełniających (tj. zamówień, o których mowa
w sekcji 6.5 pkt 7 lit. g Wytycznych).
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
3. W niniejszym postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej
określone w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5. Integralną częścią Zapytania ofertowego są następujące załączniki (do pobrania ze strony
internetowej Zamawiającego w zakładce Przetargi oraz ze strony internetowej Bazy
Konkurencyjności):
1) Załącznik nr 1 – Wzór Formularza ofertowego;
2) Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstawy do wykluczenia, w tym
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych;
3) Załącznik nr 3 – Wzór informacji o potencjale technicznym;
4) Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o spełnieniu aspektu społecznego związanego
z zatrudnieniem;
5) Załącznik nr 5 – Wzór umowy;
6) Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotycząca przewarzania danych osobowych.
/-/
Z up. Zarząd Powiatu
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Chełmnie
Ewa Wirosławska
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