Krynica-Zdrój dn. 2 grudnia 2019 r.

OPS.KA.5113.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania pn.
Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego dla klientów zakwalifikowanych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od 02.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.
1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
tel. 18 471 53 68; www.opskrynica.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 24, art. 48 i 48b ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2019 r. poz.1507 z późn. zm.), Uchwały Nr 140 Rady Ministrów
z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018.1007).
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1843.), w związku z art. 4 pkt. 8 (wartość
szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro).
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku dla klientów Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Przewiduje się
wydawanie ok. 40- 50 posiłków dziennie. Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie
jednodaniowy obiad.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób objętych
dożywianiem o czym Zamawiający na bieżąco będzie informował Wykonawcę.
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty wyłącznie za faktycznie wydane posiłki.
Realizacja zamówienia 7 dni w tygodniu w godz.12.30-14.00.
1. Jednodaniowy obiad powinien zawierać:
a) 4 razy w tygodniu :
• porcję mięsa np. kotlet drobiowy, schabowy, mielony, rolada, pieczeń itp., ryby - gramatura po
przygotowaniu dania min. 200g,
• z dodatkami: ziemniaki, ryż, kasza, makaron, kluski, itp. - gramatura dania min.250g,
• suówki-gramaturamin.150g,
b) w pozostałe dwa dni dopuszcza się dowolność, np. zupa z wkładką, pierogi, bigos,
fasolka po bretońsku, i inne gramatura min. 550 g, do tego dodatek np. w postaci chleba,
bułki, ziemniaków, itp.

Posiłki powinny być różnorodne, niepowtarzalne w ciągu tygodnia, wartość kaloryczna i
odżywcza zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą
być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych spełniających nomy jakości produktów
spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie i posiadać
aktualne terminy ważności.
2. Przygotowanie posiłków winno być wykonane przez kadrę posiadającą wymagane
uprawnienia, odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie spełniającą wymogi
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, bazą lokalową
przystosowaną do przygotowania posiłków dla żywienia zbiorowego ( decyzja o zatwierdzeniu
zakładu, zaświadczenie o wpisie do rejestru.
4. Warunki realizacji zamówienia:
1. Powiadomienie Wykonawcy o ilości posiłków do przygotowania będzie dokonywane
z 1 dniowym wyprzedzeniem osobiście lub telefonicznie.
2. Wykonawca odpowiada za przygotowanie, oraz wydanie przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia zbiorowego.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z
realizacją umowy, w szczególności spowodowane zatruciami pokarmowymi.
4. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli dotyczącej realizacji zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:
nienależycie i nieterminowo wykonanej usługi.
Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego przygotowany jadłospis z gramaturą i
kalorycznością dań. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach
miesięcznych do 5 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.
Wykonawca dostarczy fakturę zawierającą ilość przygotowanych w danym miesiącu posiłków
pomnożoną przez cenę jednego gorącego posiłku zgodnie z przedstawioną listą obecności.
Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowości faktury dokona jej zapłaty w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.
Wyjątek będzie stanowić miesiąc grudzień 2020 r. kiedy faktura powinna być dostarczona
Zamawiającemu w ostatnim dniu roboczym w tym miesiącu do godz. 10.00.
5. Termin realizacji zamówienia:
Od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą spełnić następujące warunki:
1.
Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.
Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. W
okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, winien zrealizować co
najmniej dwie usługi polegające na przygotowywaniu i wydawaniu posiłków w zakresie Żywienia
zbiorowego odpowiadające przedmiotowi zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie winien wykonać należycie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia.
3.
Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia.:

a) lokalem spełniającym wymogi sanitarne potwierdzone aktualnym dokumentem wystawionym
przez Państwową Inspekcje Sanitarną,
c) personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, uprawnienia, doświadczenie, oraz
ważne badania wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami zapewniającymi prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia.
Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu
Zamówienia.
7. Inne istotne postanowienia: Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez szczegółowego podania
przyczyny.
Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania w formie pisemnej.
Kompletna oferta musi zawierać:
Wypełniony Formularz ofertowy wraz z załącznikami.
Stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu
wykonawcy.
Decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu / zaświadczenie o wpisie
do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.
Wszystkie dokumenty powinny zostać doręczone w formie oryginałów lub kserokopii
„potwierdzonych za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
8. Kryteria wyboru ofert:
Przy ocenie ofert brane będzie pod uwagę kryterium cenowe : Cena – 100 %
9. Miejsce i termin składania ofert
1.Ofertę cenową można składać: za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź dostarczyć osobiście w
zamkniętej kopercie na adres :
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37 33380 Krynica-Zdrój
2. Ofertę należy złożyć do dnia 19 grudnia 2019r. do godz. 11:00 (decyduje data i godzina
wpływu).
3. Ofertę należy opatrzyć dopiskiem: "Dotyczy: Przygotowania i wydanie gorącego posiłku
jednodaniowego dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu Gminy Krynica-Zdrój w
okresie od 02 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020”.
Koperta musi zawierać:
a) formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1
b) stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w
imieniu Wykonawcy
c) aktualny odpis ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS
d) przykładowy dwutygodniowy jadłospis.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 19 grudnia 2019 r. , o godz. 12.00 w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Krynicy-Zdroju.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest:
Pan Grzegorz Koza - Dyrektor OPS w Krynicy-Zdroju
tel. 18 471 07 71
w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju tj. 7.00-15.00

9. Udzielenie zamówienia
1. Zamówienie będzie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najlepszą ofertę na dożywianie
klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. O wyborze wykonawca będzie poinformowany pisemnie.
2. Podpisanie umowy na wykonanie zadania nastąpi w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
10. Pozostałe warunki
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zapytanie nie kształtuje zobowiązania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju do
przyjęcia którejkolwiek z ofert. Ośrodek zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia,
bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych zebranych i przetwarzanych w związku z
niniejszym zapytaniem jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju,
mający siedzibę w Krynicy-Zdroju (33-380) przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37. Z
administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:
sekretariat@opskrynica.pl, telefonicznie: 18 471 53 68 lub pisemnie na adres siedziby
administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych - dane kontaktowe :
33330 Krynica-Zdrój ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, adres e-mail:
iod@umkrynica.pl, tel. 18 472 55 60. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia, oceny i wyboru oferty na
zadanie pn. „Przygotowanie, oraz wydanie gorącego posiłku jednodaniowego dla klientów
Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od 02.01.2020 r. do
31.12.2020 r.” oraz podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy i udzielenia
zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO a
także ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uchwała nr 140 Rady
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora
– pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać
swoje obowiązki, podmioty przetwarzające – którym zostaną zlecone czynności
wymagające przetwarzania danych, a także organy i podmioty publiczne lub podmioty
uprawnione na podstawie odrębnych przepisów;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych
do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami
archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
9) podanie danych osobowych jest warunkiem złożenia oferty. Konsekwencją nie podania
danych jest nierozpatrzenie złożonej oferty;
10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.
Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie jednodaniowy posiłek
Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kraszewskiego 37 33-380
Krynica-Zdrój tel./fax.:18
471 53 68
Wykonawca:
........................................................................................................................
........................................................................................................................ tel.
.................................................................... fax .............................................................................
REGON .......................................................... NIP .............................................................................
e-mail ..................................................................
Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę :
Cena za jeden gorący posiłek wynosi.: ....................................... zł brutto
słownie złotych : …………………………….,
Oświadczam że:
– oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.
–zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję je bez zastrzeżeń, –posiadam
uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
–posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, –
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia,
–znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
– w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
..............................., dn. ...................... .............................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy
lub osoby/osób uprawnionych
do
reprezentowania Wykonawcy)

PROPONOWANE MENU
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