ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.08.2020 r.
W ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w mieście Bydgoszczy” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
Nr indentyfikacyjny wniosku: GWD.7879.2019

Nazwa zamówienia:
„Dostarczenie produktów, półproduktów i artykułów spożywczych na potrzeby przygotowania
wyżywienia i poczęstunku dla Dziennych Domów Pobytu, Placówki opieki wytchnieniowej, osób
korzystających z niestacjonarnej opieki w domu oraz opiekunów faktycznych w związku z realizacją
projektu „Rozwój usług opiekuńczych w mieście Bydgoszczy”
Tryb postępowania:
Zasadę konkurencyjności dokonuje się w przypadku zamówień powyżej 50 tys. PLN netto włącznie tj.
bez podatków od towarów i usług (VAT). Udzielone zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

I. Zamawiający:
Fundacja Pro Omnis
Ul. Jerzego Rupniewskiego 11
85-796 Bydgoszcz
NIP:5542866796

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie produktów i półproduktów, z których będą przyrządzane
posiłki na potrzeby dla Dziennych Domów Pobytu, Placówki opieki wytchnieniowej, osób
korzystających z niestacjonarnej opieki w domu oraz opiekunów faktycznych dla 77 osób uczestników
projektu „Rozwój usług opiekuńczych w mieście Bydgoszczy”, zwanego dalej Projektem,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług
opiekuńczych w ramach ZIT , Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT,
realizowanego w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy i Miejskim Ośrodkiem
Opieki Społecznej w Bydgoszczy, w okresie 01 września 2020 do 30 czerwca 2022 roku. Okres
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realizacji zamówienia jest uzależniony od realizacji ww. Projektu i może ulec zmianie, tzn. rozpoczęcie
i zakończenie realizacji może nastąpić w terminie późniejszym. Podobnie ilość uczestników, a co za
tym osobo/dni/tygodni wyżywienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu).
1)

Przykładowy jadłospis tygodniowy na podstawie którego zostały oszacowane produkty i
półprodukty do przygotowania wyżywienia dla jednej osoby/ tydzień.
Przykładowy Jadłospis tygodni owy seniorzy KUCHNIA GŁÓWNA

wtorek

poniedziałek

Śniadanie

ZUPA POMIDOROWA ZABIELANA z
MAKARONEM

szynka biała wędlina

Kotlet schabowy

ser żółty
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Pieczywo mieszane z masłem roślinnym (2
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Pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowym
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sałatagotowane
lodowa krojona

Buraczki zasmażane
Rosół drobiowy z ryżem
Kompot owocowy
Pulpeciki z mięsa mielonego

Paprykarz
szczeciński
Herbata miętowa

Ziemniaki

Cukier

Płatki jaglane
Papryka
świeżana mleku

Zupa
kalafiorowa
Surówka
z kapustyzabielana
kiszonej

Kawa/herbata
Budyń
czekoladowy

Bułkazbożowa
drożdżowa
(2 szt.) z masłem
Kawa
z mlekiem

Udziec
Kompotdrobiowy
owocowypieczony

Mleko

Kaszotto z kaszy, cukinii, papryki

Cukier

Herbata czarna
Twarożek wiejski

Bułka
poznańska
Papryka
krojony (2 szt.) z masłem

środa

Podwieczorek

Pieczywo mieszane z masłem roślinnym (2
kromka) (mąka pszenna, mąka żytnia)

Ogórek świeży

czwartek

Obiad

Twaróg biały

Kawa/herbata
Ciasteczka domowe
Mleko
cukier

Dżem brzoskwiniowy

Mleko

Banan

Herbata owocowa

Pieczywo mieszane z masłem roślinnym (2
kromka) (mąka pszenna, mąka żytnia)

piątek

Ser topiony
Polędwica sopocka

Barszcz ukraiński

Kawa/herbata

Ryba (dorsz) smażona

Mleko

Ziemniaki

Cukier

Kapusta czerwona zasmażana

Ciastka kruche

Ogórek kiszony

Jabłko

Pomidor krojony
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2)

Zamówienie zostało podzielone na osiem następujących części:
1) część I zamówienia -Nabiał;

2) część II zamówienia - Mięso i wędliny;
3) część III zamówienia – Ryby;
4) część IV zamówienia – Jaja
5) część V zamówienia – Owoce i warzywa
6) część VI – Pieczywo
7) część VII – Artykuły spożywcze
8) część VIII – Artykuły spożywcze na poczęstunek
3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.

4) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do pomieszczeń Zamawiającego:
- znajdujących się przy ul. Toruńskiej 59 w Bydgoszczy Talerz Torbyd lub w inne miejsce produkcji
prowadzone przez Fundację Pro Omnis (w Toruniu lub Bydgoszczy), w zależności od możliwości
technicznych Zamawiającego – Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu dostaw.
5) Produkty będą dostosowane do potrzeb Uczestników projektu, osób starszych i
niesamodzielnych, będą wysokiej jakości i terminie przydatnym do spożycia.
6) Ewentualne nazwy własne, które mogą się pojawić w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia , określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo, a ich
wskazanie ma na celu określenie minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, a
wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, tzn. nie gorszych w zakresie
składu surowcowego niż produkty wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca może zaproponować produkt równoważny pod warunkiem, że posiadać on będzie
te same walory smakowe, będzie posiadać ten sam skład, wagę i właściwości co produkt
wskazany w Specyfikacji zamówienia.
7) Dostarczane artykuły powinny posiadać pierwszą klasę jakości (ze względu na charakter i
właściwości produktu) i właściwy okres przydatności do spożycia w opakowaniach
dopuszczonych do kontaktu z żywnością, które powinny zabezpieczać produkt przed
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, czyste bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń
mechanicznych.
8) Dostarczane produkty winny być świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz dostarczane
nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu,
z zastrzeżeniem, że:
- wszystkie produkty przetworzone dostarczane Zamawiającemu muszą mieć zachowany
odpowiedni termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 m-ce, natomiast przy produktach
nieprzetworzonych termin ważności musi wynosić minimum 7 dni – datowane na opakowaniu
przez producenta,
- na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

produktu odpowiedni certyfikat, atest, handlowy dokument identyfikacyjny (HDI),
potwierdzający zgodności z Polska Normą lub normami europejskimi.
Jakość dostarczanych produktów powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz
atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy. Produkty oznakowane mają być zgodnie z
wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie
oznakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 29), tzn. muszą zawierać nazwę, wykaz i
ilość składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej
trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firmę i adres
producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy. Opakowania jednostkowe nie
mogą być uszkodzone. Artykuły spożywcze mają posiadać odpowiedni okres przydatności do
spożycia przewidziany dla danego artykułu. Zamawiający zastrzega podpisanie Oświadczenia
przez Wykonawcę o spełnianiu ww.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów (ukryte,
nieukryte) oraz uszkodzenia powstałe w transporcie produktów. W przypadku dostarczenia
artykułów nienadających się do spożycia zostaną one pozostawione do odbioru przez
Wykonawcę, o czym zostanie on poinformowany niezwłocznie po powzięciu informacji na ten
temat przez Zamawiającego.
Zamawianie towaru będzie odbywało się telefonicznie, wiadomości SMS lub za pomocą poczty
elektronicznej, na bieżąco w zależności od potrzeb.
Wykonawca dostaw zobowiązany jest wnieść dostarczone produkty na własny koszt na
wskazane przez pracownika miejsce.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej akceptacji zaplanowanych zakupów. W razie
stwierdzenia nieadekwatności i złej jakości produktów w stosunku do oczekiwań uczestników.
Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę.
a. Wykonawca jest zobowiązany do zmiany zakupywanych produktów po otrzymaniu zgłoszenia
W przypadku dostarczenia mniejszych ilości niż zamówił Zamawiający lub też produktów
niezgodnych z zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia na własny koszt
(transport i wniesienie) brakujących ilości lub wymiany dostarczonych błędnie produktów w tym
samym dniu na swój koszt w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od wymaganej godziny dostawy
właściwej.
Dostawa zamówionych produktów winna być wykonywana środkami transportu spełniającymi
wymogi sanitarne, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594 z późn.zm.), udokumentowane decyzją/opinią wydaną przez
Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną dla
danej grupy produktów, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy dostawie na każde
żądanie Zamawiającego. Dostawca wyraża zgodę na kontrolę temperatury, środka transportu
oraz opakowań zgodne z przyjętym u Zamawiającego Systemem HAACP oraz obowiązujący
przepisami prawa.
Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do
celów sanitarno-epidemiologicznych oraz posiadać czystą odzież ochronną.
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III. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
Kod główny:
15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Kody uzupełniające:
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 - Produkty mleczarskie
15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15700000-5 - Pasza dla zwierząt
15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15820000-2 - Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości
15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne
15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze
15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego
15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty
15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne
15880000-0 - Specjalne produkty odżywcze
15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone
39222110-8 - Sztućce i talerze jednorazowe

IV. Sposób udzielania zamówienia
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 z dnia 19 września 2016 r.
w
formie
zapytania
ofertowego
upublicznionego
na
stronie
internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej
Zamawiającego www.proomnis.org.pl .
2) Wartość szacunkowa netto zamówienia przekracza kwotę 50 tys. zł.
1)

V.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI.

Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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VII.

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od 08.09.2020 r do końca trwania
projektu - Zamawiający przyjmuje datę 30.06.2022 r., z możliwością przedłużenia realizacji
zamówienia. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie w miarę potrzeb
Zamawiającego wynikających z bieżącego zużycia.

VIII. Informacje o wykluczeniu
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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w

IX.

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu
dokonywania oceny ich spełnienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie wykazać się
doświadczeniem w realizacji podobnych usług. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
doświadczeniem w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania zamówienia
wykonaniem dostawy w okresie jednego miesiąca o wartości na łączną kwotę 20 tys. zł –
warunek dostępu.
2. Dla potwierdzenia doświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić wykaz wykonanych dostaw
z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały należycie wykonane,
tj.: referencje lub inne dowody wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawy były
wykonane. Wykonawca jest zobligowany dołączyć wykaz dostaw w postaci tabeli (zał. nr 6) oraz
dowodów należytego wykonania usługi
3. Baza własna Wykonawcy. Wykonawca winien dysponować zapleczem niezbędnym dla realizacji
usługi. Zamawiający będzie przygotowywał i dostarczał wykaz produktów z jednodniowym
wyprzedzeniem, na bazie którego Wykonawca/Oferent będzie realizował Zamówienia.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Wykonawca posiada pozytywną opinię Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dla pojazdu, którym
dostarczane będą produkty spożywcze, pracownicy uczestniczący w ich dostawie dysponować
muszą aktualną książeczką zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych Wykonawca winien
dołączyć kopie opinii/decyzji Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do zał. nr 4 .
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5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia. W takiej sytuacji warunki udziału
w postępowaniu muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców składających wspólną ofertę.
6. Podmioty Ekonomii Społecznej będą dodatkowo punktowane. (Podmioty Ekonomii Społecznej
(PES) tj. takie, spełniają definicję „podmiotu ekonomii społecznej” stosowaną w „Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego”).
7. Zamawiający dodatkowo punktuje zatrudnienie osób w szczególnie trudnej sytuacji.
8. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach.

Kryteria oceny oferty - informacja o wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert.

X.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:
1) cena oferty brutto (A) o znaczeniu 60 % (60 pkt.);
2) częstotliwość dostaw (B) o znaczeniu 20% (20 pkt.);
3) podmiot ekonomii społecznej (C) 15% (15 pkt.)
4) zatrudnienie osób w szczególnie trudnej sytuacji (D 5% (5 pkt.)
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
L = A+B+C+D
gdzie:
L–
całkowita liczba punktów,
A–
punkty uzyskane w kryterium „cena oferty brutto”,
B–
punkty uzyskane w kryterium „częstotliwość dostaw”
Cpunkty uzyskane w kryterium „podmiot ekonomii społecznej”
Dpunkty uzyskane w kryterium „zatrudnienie osób w szczególnie trudnej
sytuacji”
Ocena punktowa w kryterium „cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie
wskazanej w ofercie Wykonawcy ceny brutto i przeliczona według wzoru:
liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 60 pkt.
3. Ocena punktowa w kryterium „częstotliwość dostaw” dokonana zostanie na podstawie
danych zawartych w formularzu oferty Wykonawcy wg następujących zasad:
2.

1) dla części I-VII zamówienia:
Częstotliwość dostaw
Częstotliwość dostaw
1 x tydzień
2 x tydzień
3 x tydzień
5 x tydzień
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Liczba punktów
0 pkt.
5 pkt.
10 pkt.
20 pkt.

4.
Przez częstotliwość dostaw Zamawiający ma na myśli gotowość do świadczenia
dostaw „x” dni/ tydzień w razie wystąpienia takiej potrzeby. Ocena punktowa w kryterium
„podmiot ekonomii społecznej” - 15 pkt dla podmiotu spełniającego kryterium

5.

Ocena punktowa w kryterium „zatrudnienie osób w szczególnie trudnej sytuacji”
dokonana zostanie na podstawie danych zawartych w formularzu oferty Wykonawcy wg
następujących zasad:
- 5 pkt dla podmiotu spełniającego kryterium
- 0 pkt. dla podmiotu nie spełniającego
Przez kryterium „zatrudnienie osób w szczególnie trudnej sytuacji” zobowiązanie do
zatrudnienia przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej skierowanej do pracy
na podstawie skierowania z urzędu pracy, lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego
bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z
zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo
siedzibę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia tego warunku przed
przystąpieniem do realizacji zlecenia i w trakcie całego okresu trwania zlecenia.
Łączna maksymalna ilość punktów przy wycenie wynosi 100.
XI.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy
Do oferty sporządzonej z wykorzystaniem formularza ofertowego, którego wzór został określony
w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Formularz zawiera cenę brutto na 1 miesiąc realizacji
Zamówienia przy założeniu obecności wszystkich uczestników projektu czyli cenę maksymalną za
miesiąc realizacji dla wszystkich uczestników projektu.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (sporządzone z
wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4);
Oświadczenie o spełnieniu aspektów społecznych w zakresie statusu Oferenta (Załącznik nr 5)
Wykaz dostaw (Załącznik nr 6) wraz z dokumentami poświadczającymi doświadczenie
(referencje).
Kopia opinii ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dla pojazdu, którym dostarczane będą
produkty spożywcze.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Największa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający dokona oceny jedynie tych ofert, które nie zostaną odrzucone na podstawie
postanowień rozdziału VIII oraz spełnią wszystkie wymogi formalne, tj. oferta będzie złożona w
terminie, na załączonym formularzu wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania
określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w każdej
części zamówienia w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.
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XII.

Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem formularza ofertowego, którego wzór określony
został w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Do Formularza ofertowego należy dołączyć:
a) Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
b) Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w tym
załączniki jeśli dotyczy) Wykonawca winien dołączyć kopie opinii/decyzji Stacji SanitarnoEpidemiologicznej
c) Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnianiu aspektów społecznych (jeśli dotyczy)
d) Załącznik nr 6 Wykaz dostaw wraz z dokumentami poświadczającymi doświadczenie
3. Oferta winna zawierać cenę brutto i netto za wykonanie przedmiotu zamówienia podając ją
cyfrowo i słownie – zapotrzebowanie na 1 miesiąc realizacji Zlecenia. Cena oferty musi być
wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zaoferowana w ofercie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. uwzględniać
wszelkie koszty i opłaty zwiane z realizacją zamówienia.
5. Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty. Oferta musi być złożona w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
6. 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 . Ofertę może podpisać wyłącznie osoba wykazana w ogólnodostępnych rejestrach lub
upoważniona przez osoby uprawnione. W takiej sytuacji należy dołączyć pełnomocnictwo.
Ofertę należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób: „Zapytanie ofertowe z dn. 28.09.2020 Oferta - na dostarczenie
produktów, półproduktów i artykułów spożywczych na potrzeby przygotowania wyżywienia i
poczęstunku dla Dziennych Domów Pobytu, Placówki opieki wytchnieniowej, osób
korzystających z niestacjonarnej opieki w domu oraz opiekunów faktycznych w związku z
realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w mieście Bydgoszczy”
ul. Jarużyńska 9, 85-790 Bydgoszcz (liczy się data wpływu oferty do biura)
lub
drogą elektroniczną na adres: biuro@proomnis.org.pl (liczy się data wpływu na adres skrzynki
odbiorczej)
7. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
8. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
9. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować pisemnie na adres e-mail:
biuro@proomnis.org.pl
10. 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 VIII i IX
Zapytania ofertowego;
2) została złożona przez Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w
postępowaniu;
3) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego; jej złożenie stanowić będzie
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czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) nie zostanie złożona w formie pisemnej;
6) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7) Oferta i oświadczenie nie będą podpisane przez Wykonawcę lub będą podpisane przez
osobę/y nieuprawnioną/e
8) została złożona na innym formularzu ofertowym, niż ten, który jest załączony do
niniejszego zapytania
9) nie zostaną załączone i wypełnione oraz prawidłowo podpisane załączniki do oferty

XIII.

Informacje dodatkowe
1) Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
2) Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający unieważni postępowanie, gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
b) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
c) przewiduje się unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolny
Handlu (EFTA), które miałby być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia.
d) w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny.

XIV.

Zmiana warunków umowy
1) Zmiana umowy w sprawie zamówienia ofertowego co do zakresu zadania, ceny i terminu,
może nastąpić na umotywowany pisemny wniosek jednej ze stron umowy po uzyskaniu
zgody drugiej strony w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej w następujących
przypadkach:
a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć
zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od
stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można
uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie
można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się
będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, i inne zdarzenia
losowe niezależne od Zamawiającego
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
c) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,
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2)

3)

4)

5)

XV.

d) gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, albo
groziłoby Wykonawcy rażącą stratą w rozumieniu art. 357 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych
produktów w zależności od frekwencji uczestników i ew. zmiany liczby mcy realizacji
projektu, jednak nie więcej niż do 50% wartości zamówienia, których Zamawiający nie
mógł przewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu umowy w każdym
asortymencie i w każdej części zamówienia z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia
ceny. Wykonawcy nie przysługują w tej sytuacji żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Warunkiem takiej zmiany będzie zmniejszenie zapotrzebowania na produkty
żywnościowe, wynikające w szczególności z niższej frekwencji Uczestników projektu.
Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia w każdym
asortymencie i w każdej części zamówienia, a tym samym proporcjonalne do zmiany
zwiększenie wartości umowy. Warunkiem takiej zmiany będzie zwiększenie
zapotrzebowania na produkty żywnościowe.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia w
każdej z jego części o produkty nie ujęte w Specyfikacji zamówienia na skutek
nieprzewidzenia potrzeby zakupu w chwili sporządzania Specyfikacji zamówienia. Ceną
jednostkową w tej sytuacji będzie cena jednostkowa produktu według ogólnie
dostępnego cennika Wykonawcy. Zmiana tego typu nie wymaga sporządzenia pisemnego
aneksu do umowy.

Termin i miejsce składnia ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 06.09.2020 r. osobiście w siedzibie Zamawiającego w biurze (w
godzinach pracy: 8:00 -16:00) lub przesłać drogą elektroniczną: biuro@proomnis.org.pl

1. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zwrócone zostaną Wykonawcy.
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
XVI. Informacja o wyborze wykonawcy, terminie i miejscu podpisania Umowy
1. Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana
osobiście, e-mail lub pocztą tradycyjną Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Informacja o
wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana na portalu Baza konkurencyjności
(www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl).
3. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na
warunkach określonych przez Zamawiającego (wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego zapytania ofertowego).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w stosunku do treści niniejszej oferty
w przypadku:
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1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
2. wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie lub sposobie wykonania przedmiotu
zamówienia,
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem
nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację
niniejszego zamówienia.
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