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Zielonka, 20 września 2018 r. 

Zamawiający:  Malinowski & Partners Bogdan Malinowski 

Adres: ul. Staszica 42 05-220 Zielonka 

NIP- 125 028 03 95 

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
55520000-1 -Usługi dostarczania posiłków 
55321000-6 -Usługi przygotowywania posiłków 
55521200-0 -Usługi dowożenia posiłków 
 

 

 

 

Rozeznanie rynku 

W związku z realizacją projektu pt: „Wdrożenie działań projakościowych w podstawowej opiece zdrowotnej” 
realizowanego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus" Gostynin Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w partnerstwie z Malinowski & Partners Bogdan Malinowski współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER); Oś 

Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.2.Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne 
w systemie ochrony zdrowia  ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, 

na podstawie Decyzji o dofinansowaniu nr POWR.05.02.00-00-0009/17 składamy zapytanie o cenę na  usługi 
dostarczania posiłków na potrzeby realizacji szkoleń. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie we wskazane miejsca cateringu dla uczestników szkoleń 

składającego się min. z: 

1. serwisu kawowego 

2. gorącego posiłku 

Okres realizacji zamówienia: od dnia 01.10 .2018- 15.04.2019  roku (termin wspólny dla każde z części).  

W ramach zamówienia zostanie przygotowanych 520 catering’ów dla 60 szkoleń- 8- osobowych oraz 10 szkoleń -
4- osobowych 
Szkolenia będą realizowane w 10 lokalizacjach. 
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Miejsce dostarczenia cateringu: Gostynin, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Zielonka, Warszawa -

Targówek, Warszawa- Rembertów, Legionowo, Serock, Marki. 

Ad .1 przez serwis kawowy należy rozumieć zapewnienie uczestnikom kursów, co najmniej: 
gorącej wody, kawy rozpuszczalnej, herbaty w torebkach (min. 2 rodzaje herbaty w tym jedna 
czarna i jedna owocowa), mleko do kawy, cukier, cytryna, wody mineralnej gazowanej i 
niegazowanej (min. 0,5 litra na 1 osobę), kruche ciastka (min. 3 rodzaje w tym jedne z czekoladą, 
łączna min. waga: 100 gram na 1 osobę) lub przekąski typu paluszki lub owoce.  

Serwis kawowy winien być przygotowany w sposób estetyczny na min. 15 minut przed rozpoczęciem 
zajęć w danym dniu i być dostępny dla uczestników przez cały dzień szkoleniowy (z koniecznością 
ewentualnego uzupełnienia gorącej wody, kawy, herbaty oraz wody gazowanej i niegazowanej). Serwis 
kawowy powinien być przygotowany w miejscu ustalonym z Zamawiającym niedostępnym dla osób 
postronnych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwetki, sztućce (łyżeczki do kawy/herbaty) oraz 
kubeczki jednorazowego użytku dostosowane do temperatury gorących i zimnych napoi). 

 

Ad. 2 Poprzez gorący posiłek należy rozumieć obiad składający się z dwóch dań, tj. zupy i 
drugiego dania. 

a. Pierwsze danie stanowi: zupa -porcja min. 250 ml/ osobę. Zupa winna być sporządzana na wywarze 
mięsno -warzywnym lub warzywnym. 

b. Drugie danie stanowi: danie o gramaturze, co najmniej 500 gram, składające się z mięsa lub ryby 
(filet) podawane razem z surówką lub gotowanymi warzywami oraz zamiennie z ziemniakami, 
kaszą, ryżem, makaronem, frytkami lub kluskami, przy czym gramatura poszczególnych składników 
po przetworzeniu powinna wynosić: mięso lub ryby –min. 150 gram; ziemniaki, kasza, ryż, makaron, 
kluski, frytki -min. 200 gram, surówka lub gotowane warzywa -min. 150 gram. 

c. W przypadku gdy w kursie uczestniczyć będą osoby pozostające na diecie wegańskiej, 
wegetariańskiej lub innej równoważnej diecie lub cierpiące na alergie pokarmowe Wykonawca 
zobowiązany jest do przygotowania i odpowiedniego oznaczenia gorącego posiłku 
odpowiadającego potrzebom tych osób przy zachowaniu gramatury wskazanej w zapytaniu 
ofertowym. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ww. uczestnikach co najmniej 5 dni przed 
rozpoczęciem zamówienia 

d. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązujący w tzw. Punktach zbiorowego 
żywienia tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, 
sporządzane z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne 
terminy ważności. 

 
Wykonawca będzie przygotowywał oraz przechowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w 
ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zgodnie z przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy a także innymi przepisami prawa w zakresie higieny żywienia. Posiłki w 
momencie ich podawania powinny posiadać estetyczny wygląd i być podane w naczyniach 
jednorazowych posiadających atest PZH. Wraz z gorącym posiłkiem dla każdego z uczestników 
dostarczone powinny być ponadto serwetki jednorazowe oraz sztućce (widelec, nóż, łyżka). 

W każdym dniu szkoleniowym Wykonawca powinien zapewnić osobę (obsługę kelnerską) do 
przygotowania i ewentualnego uzupełniania serwisu kawowego, zapewnienia higieny i estetycznego 
wyglądu serwisu kawowego po każdej przerwie oraz do podania gorącego posiłku (obiadu) i 
późniejszego odebrania wszystkich brudnych naczyń, opakowań i sztućców pozostałych po dniu 
szkoleniowym. 
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Dostarczania posiłków na miejsce i o czasie wskazanym przez Zamawiającego. Zajęcia odbywać się mogą w 
każdy dzień tygodnia, więc Wykonawca musi być gotowy do dostarczania posiłków od poniedziałku do niedzieli, 
między godziną 8.00 a 18.00. 
I  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleń(dostarczenia cateringu) lub zmiany jego 
terminu, najpóźniej na taką ilość dni, która zostanie wskazana w formularzu ofertowym (kryterium 
elastyczność czasowa), przed rozpoczęciem każdego z nich. 
 
Zlecenia na realizację konkretnej usługi będą składane w formie elektronicznej. Zamawiający określi, co najmniej: 
termin, miejsce oraz liczbę uczestników. 
Zamawiający przewiduje, że dzienne zamówienie cateringu powinno wynosić do 8 porcji (w ramach zamówienia 
w każdym miejscu zostanie zorganizowane jedno szkolenie dla 4 osób, w związku z tym liczba porcji na to 
szkolenie będzie wynosić 4 sztuki) 

 Dostarczenie posiłków realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. 

 Składając ofertę wykonawca zobowiązuje się do: 
− świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem: świeżych produktów żywnościowych, 

− przyrządzania posiłków obiadowych w dniu świadczenia usług cateringowych, 

− przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z 
ograniczoną ilością tłuszczy utwardzonych, substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących 
lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w 
proszku i sosy oraz produktów gotowych (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.). W przypadku 
produktów przetworzonych, takich jak kawa, herbata, ciasteczka kruche, soki, woda, cukier, mleko, itp. 
Wykonawca zobowiązuje się że będą one posiadać datę przydatności do spożycia wygasającą nie 
wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usług, dania i napoje gorące powinny posiadać 
odpowiednią temperaturę w momencie podania, 

− uwzględniania w ramach menu posiłku specjalnego np. bezglutenowego/wegetariańskiego/ dla osób 
uczulonych na poszczególne produkty żywieniowe, w sytuacji udziału w warsztatach/szkoleniach osób o 
szczególnych potrzebach, 

− zapewnienia odpowiednich termoizolacyjnych pojemników jednorazowych, w których dostarczone 
będą posiłki wraz z odpowiednią ilością serwetek jednorazowych sztućców dla wszystkich uczestników 
szkoleń, a także zapewni odbiór zużytych pojemników i innych odpadów po posiłku, 

− estetycznego podawania posiłków, 

 dostarczania posiłków na miejsce i o czasie wskazanym przez Zamawiającego. Zajęcia odbywać się 
mogą w każdy dzień tygodnia, więc Wykonawca musi być gotowy do dostarczania posiłków od poniedziałku 
do niedzieli, między godziną 8.00 a 18.00. 

 W związku ze świadczeniem usług cateringu 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, 

− 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. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli badań sanitarno -epidemiologicznych pracowników mających 
kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków oraz do kontroli jakości posiłków. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym posiłku (np. konsystencja, zapach, świeżość) 
Wykonawca zapewni dostarczenie posiłku zastępczego w czasie wskazanym przez Zamawiającego. 
Zaproponowana cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
55520000-1 -Usługi dostarczania posiłków 
55321000-6 -Usługi przygotowywania posiłków 
55521200-0 -Usługi dowożenia posiłków 
 
 
W ramach zamówienia zostanie zorganizowanych 60 szkoleń- 8- osobowych oraz 10 szkoleń -4- osobowych 
Szkolenia będą realizowane w 10 lokalizacjach 
 
 

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. 

1. Część I- dostarczenie posiłków na terenie miasta Gostynin- 6 szkoleń-8 osobowych i jedno 
szkolenie -4 –osobowe tj. przygotowanie i dostarczenie 52 porcje 

2. Część II- dostarczenie posiłków na terenie miasta Zielonka- 6 szkoleń-8 osobowych i jedno 
szkolenie -4 –osobowe tj. przygotowanie i dostarczenie 52 porcje 

3. Część III- dostarczenie posiłków na terenie miasta Marki- 6 szkoleń-8 osobowych i jedno 
szkolenie -4 –osobowe tj. przygotowanie i dostarczenie 52 porcje 

4. Część IV- dostarczenie posiłków na terenie miasta Warszawa -Rembertów -6 szkoleń-8 
osobowych i jedno szkolenie -4 –osobowe tj. przygotowanie i dostarczenie 52 porcje 

5.  Część V- dostarczenie posiłków na terenie miasta Warszawa -Targówek- 6 szkoleń-8 osobowych 
i jedno szkolenie -4 –osobowe tj. przygotowanie i dostarczenie 52 porcje 

6.  Część VI- dostarczenie posiłków na terenie miasta Legionowo - 6 szkoleń-8 osobowych i jedno 
szkolenie -4 –osobowe tj. przygotowanie i dostarczenie 52 porcje Część  

7. VII- dostarczenie posiłków na terenie miasta Serock- 6 szkoleń-8 osobowych i jedno szkolenie -4 
–osobowe tj. przygotowanie i dostarczenie 52 porcje 

8. Część VIII - dostarczenie posiłków na terenie miejscowości Pacyna- 6 szkoleń-8 osobowych i 
jedno szkolenie -4 –osobowe tj. przygotowanie i dostarczenie 52 porcje Cześć 

9.  IX  - dostarczenie posiłków na terenie miasta Płock 6 szkoleń-8 osobowych i jedno szkolenie -4 –
osobowe tj. przygotowanie i dostarczenie 52 porcje 

10. Część  X - dostarczenie posiłków na terenie miejscowości Nowy Duninów- 6 szkoleń-8 
osobowych i jedno szkolenie -4 –osobowe tj. przygotowanie i dostarczenie 52 porcje  

 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oznacza to, że jeden wykonawca 
może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerowania w przebieg realizacji zamówienia na każdym jego etapie 

i zgłaszania zastrzeżeń oraz sugestii, do stosowania których Wykonawca jest zobowiązany. Zamawiający 
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zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia o maksymalnie 4 cateringi, w ramach każdego z 

zadań.  

1. Wykonawca ponadto jest zobowiązany do:  
─ podawania posiłków w naczyniach nie będących produktami reklamowymi -naczynia nie mogą 

posiadać widocznych logo, tekstów znaków reklamowych; 

─ sprzątania po spożywanych posiłkach; 

─ transportu pożywienia zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia oraz 
dostarczenie wszystkich wymaganych przedmiotów i wyposażenia; 

─ zrealizowania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami, normami, uregulowaniami prawa krajowego i wspólnotowego; 

─ wszystkie posiłki winny być podawane w sposób ustalony z Zamawiającym; 

─ ilość elementów zastawy winna odpowiadać ilości osób oraz ilości i rodzajów serwowanych 
posiłków.1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

2. W przypadku przekroczenia szacowanego dla zamówienia budżetu, Zamawiający zastrzega prawo do 
unieważnienia niniejszego postępowania.  

3. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej 
dyspozycyjności.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania, w każdym czasie, dodatkowych informacji lub 
dodatkowe uregulowania: sprawozdań o stanie realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązuje się do 
ich przekazania. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania, kontroli.  

7. Jeżeli wystąpi niezgodność przedmiotu zamówienia z zapytaniem ofertowym i/lub umową, Wykonawca 
zaspokoi wszystkie roszczenia z tym związane, z zastrzeżeniem, że nie wyłącza się innych uprawnień 
Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z 
zapytaniem ofertowym i umową.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad, na własny koszt w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie.  

9. Dokumentem stanowiącym podstawę do wystawienia faktury/rachunku będzie Protokół odbioru  
podpisany „bez uwag” przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

10. Wykonawca zachowa przy realizacji przedmiotu zamówienia należytą staranność i dbałość o interesy 
Zamawiającego.  

11. 1Wykonawca odpowiada za jakość przedmiotu zamówienia, jego właściwe wykonanie oraz za szkody 
powstałe w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.  

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za własne działania i zaniechania oraz działania i zaniechania 
osób, którym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia.  

13. Zamawiający oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli, mają prawo do kontroli 
Wykonawcy odnośnie należytego wykonania zamówienia, w tym dokumentów finansowych.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

15. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.  

16. Cena podana przez Wykonawcę za 1 posiłek jest ceną ryczałtową, niezmienną w całym okresie trwania 
umowy. Zawarte są w niej ponadto wszelkie koszty niewyspecyfikowane w Zapytaniu ofertowym, 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym należne podatki zgodnie z 
obowiązującym prawem, koszty przejazdu, koszty delegacji, ubezpieczenia oraz inne niezbędne koszty, 
opłaty pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z właściwą realizacją umowy oraz 
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likwidację ewentualnych roszczeń i szkód. Wykonawca winien uwzględnić wszelkie okoliczności mające 
wpływ na ewentualny wzrost wartości usług (np.: wzrost kosztu przejazdu, itp.).  

17. Płatność nastąpi na podstawie faktur/ rachunków częściowych wraz z załączonym protokołem odbioru w 
terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury/ rachunku przez Zamawiającego.  

 
 
 Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020  

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego  

w następujących okolicznościach:  

a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak 
również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu 
płatności jest konieczna;  

b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia 
wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie 
zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby uczestnika Projektu;  

c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości 
przeprowadzenia szkoleń w założonym terminie tj: 

a. w przypadku, gdy grupa nie zbierze się z przyczyn usprawiedliwionych zgłoszonych przez POZ 
(np. choroba) planowane szkolenie nie odbędzie się i harmonogram ulega zmianie. Szkolenie 
zostaje przesunięte na inny termin uzgodniony z Zamawiającym. Za odwołanie szkolenia na 1 
dzień przed wyznaczonych terminem (np.) Zamawiający  nie ponosi kosztów. 

b. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, nie będzie możliwości 
wykonania zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego np. nie zostaną 
udostępnione sale Zamawiającemu. 

d) wydłużenie okresu realizacji zamówienia w przypadku przedłużenia umowy o dofinansowanie projektu. 
Maksymalnie o czas wydłużenia umowy o dofinansowanie. 
 

 
 
 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Zamawiający na etapie postępowania nie określił warunków udziału w postępowaniu 
 

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:  

1. Cena   
 

 Cena to całkowita cena brutto za całość zamówienia.  

 Ocena kryterium zgodnie ze wzorem: (cena oferty najkorzystniejszej / cena oferowana) * 100 * 
100 % - max. 100 pkt. 

. 
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Informacje dodatkowe:  

a) Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów za zadanie.   
b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
c) Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
III. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY  

 
Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane 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. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta 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. 

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 
 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;  
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. V. 6 
c) przedstawi nieprawdziwe informacje;  
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;  
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycznymi).  

 
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (w uwzględnieniem podatku od 

towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w 

szczególności w zakresie: 

1)   oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków 

wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 
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nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, 

poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 

2)   pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. W przypadku 

gdy oferta Wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa 

Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub  odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony 
prawnej. 
 
 
 

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

Oferty, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy składać osobiście, pocztą w 
formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego lub na adres e-mail: jakość.poz@pmgroup.pl; 
oferta powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w ramach rozeznanie rynku na 
usługi dostarczania posiłków na potrzeby realizacji szkoleń. w ramach projektu pt: „Wdrożenie działań 
projakościowych w podstawowej opiece zdrowotnej” (w przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy w 
tytule wskazać powyższy dopisek).  

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
2. Termin złożenia oferty: do 28.09.2018 roku, do godz. 13:00  
3. Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez Wykonawcę (w przypadku składania oferty 

drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez Wykonawcę).  
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
5. Złożona oferta winna zawierać: 

  
a) wypełniony formularz ofertowy (zawierający: wskazanie nr zadania,  cenę netto i cenę brutto za 

szkolenia przygotowanie wskazanego materiału  oraz cenę netto i brutto za całość zamówienia);  
b) oświadczenie o braku powiązań;  
V. INFORMACJE DODATKOWE  

 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert.  
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych. 
3. Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych 

przez Wykonawców.  
4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 

niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie 
składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek 
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania (w zakresie obydwu 
części lub jednej z nich) bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu wyboru 
Wykonawcy.  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.214879:part=a2u3&full=1
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7. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

8. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia  24.09.2018  roku.  
9. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
    

VI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego 
w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru 
ofert bez podania przyczyny.  

W szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez 
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku otrzymania informacji o nieprzyznaniu 
dofinansowania. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

      Powyższe zapytanie ofertowe zostało również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.   

      Informacja o wynikach postępowania zostanie umieszczona również na ww. stronach internetowych. 

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Zamawiający zastrzega, że zapłata za wykonaną usługę będzie płatna każdorazowo po wykonanym 
szkoleniu, jednakże  termin płatności wynosi 60 dni. 

   

………………………………………… 
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Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Oferenta: 

Pełna nazwa podmiotu  ………………………………………………………………………………………………  

NIP ……………………    

Adres   ……………………  

Adres poczty elektronicznej …………………… 

Numer telefonu ……………………  

W odpowiedzi na zapytanie dot. rozeznania rynku na usługi dostarczania posiłków na potrzeby realizacji szkoleń. 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem o cenę 

 

LP 
 

Nazwa zadania 
Cena netto  
za zestaw 

Cena brutto za 
zestaw 

Cena netto 
za całość 

zamówienia 52 
porcje 

Cena brutto  
za całość 

zamówienia 52 
porcje 

1.  
 Część I- dostarczenie 
posiłków na terenie 
miasta Gostynin- 6 
szkoleń-8 osobowych i 
jedno szkolenie -4 –
osobowe tj. przygotowanie 
i dostarczenie 52 porcje  

    

2.  
Część II- dostarczenie 
posiłków na terenie 
miasta Zielonka- 6 
szkoleń-8 osobowych i 
jedno szkolenie -4 –
osobowe tj. przygotowanie 
i dostarczenie 52 porcje  

    

3.  
Część III- dostarczenie 
posiłków na terenie 
miasta Marki- 6 szkoleń-8 
osobowych i jedno 
szkolenie -4 –osobowe tj. 
przygotowanie i 
dostarczenie 52 porcje  
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4. . 
Część IV- 
dostarczenie 
posiłków na terenie 
miasta Warszawa 
Rembertów 6 
szkoleń-8 osobowych 
i jedno szkolenie -4 –
osobowe tj. 
przygotowanie i 
dostarczenie 52 
porcje  

    

5.  
Część V- dostarczenie 
posiłków na terenie 
miasta Warszawa 
Targówek- 6 szkoleń-8 
osobowych i jedno 
szkolenie -4 –osobowe tj. 
przygotowanie i 
dostarczenie 52 porcje 

 

    

6.  
Część VI- dostarczenie 
posiłków na terenie 
miasta Legionowo  6 
szkoleń-8 osobowych i 
jedno szkolenie -4 –
osobowe tj. przygotowanie 
i dostarczenie 52 porcje  

    

7.  
Część VII- dostarczenie 
posiłków na terenie 
miasta Serock- 6 
szkoleń-8 osobowych i 
jedno szkolenie -4 –
osobowe tj. przygotowanie 
i dostarczenie 52 porcje 

    

8.  
Część VIII - dostarczenie 
posiłków na terenie 
miejscowości Pacyna- 6 
szkoleń-8 osobowych i 
jedno szkolenie -4 –
osobowe tj. przygotowanie 
i dostarczenie 52 porcje 

    

9.  
Cześć IX  - dostarczenie 
posiłków na terenie 
miasta Płock 6 szkoleń-8 
osobowych i jedno 
szkolenie -4 –osobowe tj. 
przygotowanie i 
dostarczenie 52 porcje  
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10.  
Część  X - dostarczenie 
posiłków na terenie 
miejscowości Nowy 
Duninów- 6 szkoleń-8 
osobowych i jedno 
szkolenie -4 –osobowe tj. 
przygotowanie i 
dostarczenie 52 porcje  

    

Suma 

   
 

 

   
 

 

 

 

1. Oświadczamy, że cena brutto określona w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  
w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi  
w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Oferta została sporządzona w dniu ……….. 

 

 

 

...................................................................................... 

(pieczątka, podpis Oferenta  

lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania 
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Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie o braku powiązań  

 

Oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

 

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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a 
Wykonawcą. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta 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. 

 
 

 

 

……………………………………………….                                           .................................................................... 

            Miejscowość,  data                                                                                   Czytelny podpis Wykonawcy   


