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 Koszalin, dnia 13.09.2019 r. 

 ZAPYTANIE OFERTOWE  

 
W związku z realizacją projektu „Rozwój żłobka Małe Serduszko w Koszalinie poprzez stworzenie 50 miejsc 
opieki dla dzieci do lat 3 ” o nr RPZP.06.06.00-32-K005/18-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
RPZP.06.06.00 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
poszukujemy dostawcy wyżywienia dla dzieci do żłobka w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego 11-15. 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY: 
CKH Dariusz Misior 
Lipie 28,  
78-331 Rąbino  
Osoba do kontaktów: Paulina Stachnik-Jaworska tel. 604 205 621 
  
II OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA: 
 
Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Kod CPV: 55300000-3 
Nazwa kodu CPV: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 
 
Wykonanie usługi cateringowej wyżywienia dla dzieci do lat 3 w okresie od: 23.09.2019 r do 30.06.2021 r. od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Maksymalna liczebność dzieci 
każdego dnia to 50 dzieci. Na posiłki składać się będą: 

- pierwsze śniadanie 

- drugie śniadanie 

- obiad obejmujący min. dwa dania (zupę, drugie danie) oraz napój 

- podwieczorek. 
 
Godziny dostarczania posiłków będą uzgodnione z Zamawiającym.  
 
Warunki dotyczące transportu posiłków: Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem (samochód 
spełniający wymogi sanitarno - techniczne do przewozu żywności). Dzienna liczba dostaw: minimum 4 w tym: 

- I śniadanie w godzinach od 7:15 do 7:45,  

- II śniadanie w godzinach od 9:15 do 9:30, 

- zupa, drugie danie oraz napój w godzinach od 10:45 do 11:15 

- podwieczorek w godzinach od 13:30 do 14:00. 
 

Ponadto w związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do: 

- zapewnienie każdego dnia minimum jednej diety obejmującej łącznie wymagania: bezglutenowa, 
bezmleczna i bezjajeczna. 

- używania wyłącznie produktów spełniający normy jakościowe produktów spożywczych, 

- przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2016 
r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

- 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, 

- dostarczenia przy podpisywaniu umowy oświadczenia dotyczącego dostarczania posiłków, że 
przygotowywane żywienie jest zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej dzieci do lat 3, 
wynikającej z aktualnych norm dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia. 
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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 realizacji zamówienia: od 23 września 2019  r. do 30.06.2021 r.  
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT: 

1. Oferenci zobowiązani są do złożenia: 

a). formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania 

b). oświadczeń – załącznik nr 2 do zapytania. 

c). wykazu usług wykonanych – załącznik nr 3 do zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi ich 

należyte wykonanie. Za dokumenty takie uznane będą: referencje, umowy wraz z potwierdzeniami 

zapłaty i inne, które pozwolą na identyfikację kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym. 

 

V. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:  

1) Osobiście lub pocztą w Żłobku „Małe serduszko” (Sekretariat): ul. Piłsudskiego 11-15, 75-501 

Koszalin, przy czym dnia 20 września 2019 r. do godziny 16:00. 

2) Mailem (skan podpisanej oferty z załącznikami) na:  e-mail: info@maleserduszko.pl do dnia 20 

września 2019 r. do godziny 24:00. 

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

20 września 2019 r – do godziny 24:00, z zastrzeżeniem, że oferty składane osobiście w dniu 20 września 

powinny być składane do godziny 16:00. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy zobowiązania są wykazać spełnienie następujących wymagań: 

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia. 

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się podmioty, które są zdolne wykazać się w okresie do trzech 

lat poprzedzających dzień składania ofert, a jeśli okres działalność jest krótszy, to w tym okresie, 

realizacją co najmniej jednej usługi cateringowej polegającej na świadczeniu wyżywienia 

całodziennego lub w zakresie łącznym: śniadanie, obiad, podwieczorek na rzecz co najmniej jednego 

zleceniodawcy i dla minimum 40 osób (w jednej lokalizacji), i w minimalnym okresie jednego roku. 

3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. 

2. W celu potwierdzenie spełnienia wymaga warunkujących udział w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani 

wypełnić załączniki: nr 2 OŚWIADCZENIA i nr 3 WYKAZ USŁUG WYKONANYCH oraz załączyć wymagane 

załączniki dotyczące dotychczasowego doświadczenia.  

VIII.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

1. Podana w ofercie cena ma być ceną obejmującą całość wartość dostawy (wraz z kosztami dostawy). 
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. 
3. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jaki poniesie Wykonawca, w tym zobowiązania publiczno-

prawne, czy też VAT. 
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IX. KRYTERIA OCENY OFERT (informacja o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 

oceny ofert i sposobu oceny ofert – przyznawanej punktacji za spełnienie danego kryterium: 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najkorzystniejszym bilansie punktów przyznanych w 
oparciu o następujące kryteria: 

- cena  

- doświadczenie 

- aspekty społeczne 
 

2. Kryteriom będzie przyznane następujące znaczenie: 

l.p. Nazwa kryterium WAGA 

1 Cena 80% 

2 Doświadczenie 15% 

3 Aspekty społeczne 5% 

RAZEM 100% (100 punktów) 

 

Kryterium CENA będzie oceniane następująco (cena jednodniowego pełnego zestawu wyżywienia dla 

1 dziecka) (maksymalnie 80 pkt., przy czym 1%=1pkt): 

                                              Cena minimalna 

Cena oferty badanej= ----------------------------*80% 

                                          Cena oferty badanej 

 

4. Punkty za doświadczenie Wykonawcy (maksymalnie 15 punktów): 

 

Doświadczenie będzie oceniane wg poniżej przedstawionej skali na podstawie załączonego ,,Wykazu usług’’, 
stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia. 
 

5 pkt  Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
zrealizował co najmniej 2 zamówienia dotyczące cateringu – świadczenie wyżywienia 
całodziennego lub w zakresie łącznym: śniadanie, obiad, podwieczorek na rzecz co 
najmniej dwóch zleceniodawców i/lub w dwóch lokalizacjach (jeśli zleceniodawca zlecił 
catering do kilku miejsc) dla minimum 40 osób w jednej lokalizacji i w minimalnym okresie 
jednego roku. 

10 pkt Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
zrealizował co najmniej 3 zamówienia dotyczące cateringu – świadczenie wyżywienia 
całodziennego lub w zakresie łącznym: śniadanie, obiad, podwieczorek na rzecz co 
najmniej trzech zleceniodawców i/lub w trzech lokalizacjach (jeśli zleceniodawca zlecił 
catering do kilku miejsc) dla minimum 40 osób w jednej lokalizacji i w minimalnym okresie 
jednego roku. 

15 pkt  Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
zrealizował co najmniej 4 zamówienia dotyczące cateringu – świadczenie wyżywienia 
całodziennego lub w zakresie łącznym: śniadanie, obiad, podwieczorek na rzecz co 
najmniej trzech zleceniodawców i/lub w czterech lokalizacjach (jeśli zleceniodawca zlecił 
catering do kilku miejsc) dla minimum 40 osób w jednej lokalizacji i w minimalnym okresie 
jednego roku. 

 

5. Kryterium społeczne (5 punktów) 

 

Punkty zostaną przyznane, jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania) wskaże poniższy 
warunek, tj., iż: 

 

Warunek 1: jest podmiotem ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na alta 2014-2020, tj.: 
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1) Przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna. 

2) Podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym: 

a) Centrum Integracji Społecznej lub Klub Integracji Społecznej, 

b) Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

3) Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie lub spółka non-profit, o której mowa w tejże ustawie, o ile udział sektora 
publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. 

4) Spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i 
niewidomych – działające w oparciu o ustawę Prawo spółdzielcze. 

 

i/lub 

 

Warunek 2: do realizacji zamówienia, począwszy od dnia 1 października 2019 r. przez cały okres trwania 
umowy będzie zatrudniać minimum jedną osobę należącą do co najmniej jednej z poniższych grup: 

1) Osoba niepełnosprawna posiadające orzeczenie, 

2) Osoba bezrobotna skierowana z urzędu pracy, 

3) Osoba o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższego kryterium przez cały okres trwania realizacji 
zamówienia. 

 

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY: 

Wykonawcy, którego oferta została uznana najkorzystniejszą, zostanie wskazane miejsce i termin podpisania 

umowy, przy czym termin podpisania umowy przewiduje się na dzień 21 września 2019 roku.  

XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY: 

Z udziału z postępowania wykluczone są osoby/podmioty: 

1. Powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 

2. W okolicznościach określonych  w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU ODRZUCENIA OFERT: 

1. Odrzuceniu podlegają oferty, które: 

a) Nie spełniają wymagań niniejszego zapytania, 

b) Nie są zgodne z przepisami prawa, 

c) Podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa. 

2. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi Oferentów w piśmie informującym o wyniku 

postępowania. 

XIII. DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN UMOWY I ANEKSÓW: 

Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksu do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą na skutek: 

a) Zmian terminów realizacji projektu, 

b) Zmian zakresu wykonywania przedmiotu umowy, której nie można było przewidzieć na etapie 

wdrożenia procedury zamówienia, 

c) Zmian wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron. 

d) Zmian dopuszczalnych na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 
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XIV INFORMACJE DODATKOWE: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania 

przyczyny. 

XV INFORMACJE O ZAŁĄCZNIACH: 
1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenia. 
3. Wykaz usług wykonanych wraz potwierdzeniem należytego ich wykonania. 

 


