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Nazwa zamawiającego

FUNDACJA ROZWOJU WARMII I MAZUR

Numer ogłoszenia

1023457

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Sekcja §V ust. 2 pkt 1) ZO otrzymuje brzmienie:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w
tym zakresie
Sekcja §V ust. 2 pkt 5) ZO otrzymuje brzmienie:
5) sytuacji ekonomicznej lub %nansowej: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert oznakowanej w
sposób następujący:
Oznakowana nazwą %rmy Wykonawcy opisana Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8,
14-200 Iława, Oferta w postępowaniu ZO/FRWiM/4/2017 na „Realizację usługi cateringowej dla
uczniów projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”, ze szkół: Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół
Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie - nie otwierać przed
terminem otwarcia ofert tj. 13.03.2017.” godz.12.00.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych
wymogów dotyczących zaadresowania koperty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Glegoła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 0-89 648-76-69

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu
do szkół: Gimnazjum w Dąbrównie, Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach, Zespół Szkół w
Sampławie woj. warmińsko-mazurskie, tygodniowo 154 gorących posiłków składających się z
dwóch dań plus sok owocowy 100% w kartoniku. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1
niniejszego paragrafu obejmuje przygotowanie i dostarczanie posiłków obiadowych w okresie
trwania nauki w szkołach dla 154 osób. Dni nauki w szkołach w 2017 r. wynoszą 71 dni. Ogółem w
trakcie trwania nauki, Wykonawca dostarczy do szkół 2002 posiłków.

Kategoria ogłoszenia

do dnia 13-03-2017

Baza konkurencyjności - Zapytanie ofertowe na realizację usługi cateri... https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1023457

2 z 9 2017-03-15 14:23



Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: Dąbrówno, Grabowo Wałdyki,
Sampława

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu do
szkół: Gimnazjum w Dąbrównie, Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach, Zespół Szkół w Sampławie
woj. warmińsko-mazurskie, tygodniowo 154 gorących posiłków składających się z dwóch dań plus
sok owocowy 100% w kartoniku. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu
obejmuje przygotowanie i dostarczanie posiłków obiadowych w okresie trwania nauki w szkołach
dla 154 osób. Dni nauki w szkołach w 2017 r. wynoszą 71 dni. Ogółem w trakcie trwania nauki,
Wykonawca dostarczy do szkół 2002 posiłków.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i
dostarczaniu do szkół: Gimnazjum w Dąbrównie, Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach, Zespół Szkół
w Sampławie woj. warmińsko-mazurskie, tygodniowo 154 gorących posiłków składających się z
dwóch dań plus sok owocowy 100% w kartoniku. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1
niniejszego paragrafu obejmuje przygotowanie i dostarczanie posiłków obiadowych w okresie
trwania nauki w szkołach dla 154 osób. Dni nauki w szkołach w 2017 r. wynoszą 71 dni. Ogółem w
trakcie trwania nauki, Wykonawca dostarczy do szkół 2002 posiłków.
2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
1) Część 1 – Posiłki - Gimnazjum Dąbrówno
2) Część 2 - Posiłki - Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach
3) Część 3 – Posiłki - Zespół Szkół w Sampławie
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części został opisany w załączniku nr 2
do umowy- Wzór/projekt umowy dla wszystkich części Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO”.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolnie wybraną jego część
lub części.
6. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część wówczas wypełnia formularze
ofertowe na części, na które składa ofertę.
7. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.
8. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV
55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół.
9. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.
10. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zasobami Wykonawcy i na ryzyko Wykonawcy
zgodnie z wymaganiami ust. 1-7.
11. Przedmiot zamówienia jest współ%nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Działanie 2.2.
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, Poddziałanie
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
uczniów - projekty konkursowe.
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12. Wykaz szkół objętych dożywianiem uczniów:

Lp. Nazwa szkoły Liczba dzieci tygodniowo Liczba tygodni Liczba posiłków razem
1. Gimnazjum w Dąbrównie 67 13 871
2. Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach 42 13 546
3. Zespół Szkół w Sampławie 45 13 585
RAZEM 154 13 2002

Kod CPV

55524000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków do szkół

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotryczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do 30.06.2017r z
zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia może ulec zmianie z przyczyn formalnoprawnych związanych z
prowadzeniem niniejszego postępowania.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Mody%kacja treści ZO/FRWiM/4/2017

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania potencjałem technicznym do
wykonania zamówienia, Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie
dysponował:
a) zakładem prowadzącym działalność związaną z produkcją lub obrotem żywności w rozumieniu
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 136,
poz. 914 z późn. zm.), co potwierdza aktualna decyzja właściwego, ze względu na siedzibę zakładu,
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu.
b) pojazdem przystosowanym do przewożenia posiłków, spełniającym określone normy (SANEPID).
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem
nr 2 do ZO - „Wykaz narzędzi i urządzeń”, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.5) ZO. Wykonawcy
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wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub
łącznie spełniają w/w warunek.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i %nansowa

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i %nansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na
piśmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej
zmiany.
2. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność
wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej
staranności.
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia realizacji przedmiotu zamówienia
przez zamawiającego,
3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych
przez Zamawiającego,
4) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe,
strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy.
5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu umowy.
6) zmian harmonogramów dowożenia i długości trasy, w przypadku zmiany liczby przewożonych
dzieci, w okolicznościach których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
7) zmian tras i/lub długości trasy, w przypadku zmiany liczby przewożonych dzieci, w
okolicznościach których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
8) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy
regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 niniejszej
umowy. Koszty związane ze wzrostem stawki VAT pokrywa wykonawca.
9) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
10) Zmiany harmonogramu wykonywania usługi .
3. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.1 pkt.2)-5) strony ustalą nowe
terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie
okresowi przerwy lub postoju.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku oferty składanej
elektronicznie skan dokumentów):
1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1a, 1b, 1c niniejszego ZO,
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 4 do ZO - w
przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy
wykonawca oddzielnie we własnym imieniu. W przypadku składania ofert na kilka części,
oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego należy złożyć tylko raz.
3) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał
udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa
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musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców-
podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia,
pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
5) Wykaz narzędzi i urządzeń dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia - zgodnie z
załącznikiem nr 2 do ZO

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych
pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
2. Przy wyborze oferty, w każdej części oddzielnie, Zamawiający będzie kierował się kryteriami
oceny ofert, o których mowa w ust. 3.
3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny
ofert na podstawie następujących kryteriów:
Lp. Kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Aspekt społeczny 10%
3 Odległość dowozu (Od) 10%
4. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg
następującego wzoru dla każdej części oddzielnie :
1) Cp = (Co: Cb) x 80 pkt, gdzie
Cp- liczba punktów badanej ceny oferty
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej
2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez
Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1a-1c do ZO)
pkt. 1.

5. Punkty za kryterium „Aspekt społeczny” kryterium społeczne (waga 10%) - (As) - zostaną
przyznane zgodnie z poniższym opisem:
1) Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt
2Formularza Ofertowego (załącznik nr 1a-1c do ZO) dotyczącego liczby etatów na których
wykonawca zatrudni (osób nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zamówienia w
szczególności do wykonania usługi na umowę o pracę, osoby będące członkami grup społecznie
marginalizowanych, w szczególności:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.);
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z
dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności
w integracji ze środowiskiem;
d) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z
2016 r. poz. 930);
e) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o
których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz.
1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
f) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
2) Zamawiający weźmie pod uwagę zarówno pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze
czasu pracy (pełen etat), jak też pracowników zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niż ½
wymiaru czasu pracy (etaty częściowe). Dla celów obliczeniowych Zamawiający dokona
zsumowania etatów częściowych. Maksymalna oceniana ilość etatów: część - 1 etat, część 2 - 1
etat, część 3 - 1 etat. W przypadku podania większej liczby etatów niż 1 oferta otrzyma
maksymalną liczbę punktów. W przypadku gdy oferta wykonawcy zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, w kilku częściach, wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracowników w
takiej ilości etatów, jaka wynika z sumy oferowanej w częściach, w których wykonawca uzyskał
zamówienie.
3) Oferta w kryterium otrzyma zero punktów, jeżeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy
realizacji przedmiotu zamówienia w/w pracowników na podstawie umowy o pracę w wymiarze
równym lub większym niż ½ etatu.
4) Jako najkorzystniejsza, odrębnie w każdej części, zostanie wybrana oferta, która uzyska
największą łączną ilość punktów.
5) Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Aspekt Społeczny” (As) zostanie obliczona
wg następującego wzoru:
As = (Ob: Ok) x 10 pkt, gdzie
As - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Aspekt społeczny”
Ob - zadeklarowana w badanej ofercie liczba etatów
Ok - największa zadeklarowana liczba etatów
6) UWAGA!!! - Patrz zapisy §8 i 11 wzoru umowy
6. Punkty w kryterium „Odległość dowozu (Od)” (waga 10%) będą przyznawane za odległość
dowozu posiłków w km od miejsca przygotowywania posiłków do poszczególnej siedziby szkoły :
1) Zamawiającemu zależy, aby dostarczane posiłki były świeże i docierały do szkół jak najszybciej po
ugotowaniu oraz na ograniczeniu ryzyka wychłodzenia posiłków i niedostarczenia posiłków z uwagi
na warunki atmosferyczne i drogowe. Dla celu dokonania oceny złożonych poszczególnych ofert
przyjęto jako punkt odniesienia w poszczególnych częściach siedziby szkół. Odległości przyjęte
zostaną przy założeniu poruszania się najkrótszą możliwą trasą po drogach o nawierzchni
asfaltowej. Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najkrótszej odległość dowozu
(wg google maps) posiłków w km od miejsca przygotowania posiłków do siedziby Zamawiającego
zastrzegając, iż maksymalna odległość dowozu posiłków w km od miejsca przygotowania posiłków
do siedziby Zamawiającego wynosi 45km, wg poniższego wzoru:
2) Punkty w kryterium zostaną przyznane według poniższego wzoru:
Od = (Oo: Ob) x 10 pkt
Od- ilość punktów badanej ceny oferty
Oo - Najkrótsza odległość dowozu posiłków w km od miejsca przygotowywania posiłków do
siedziby danej szkoły spośród złożonych ofert.
Ob - odległość dowozu posiłków w km od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby danej
szkoły w badanej ofercie.

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu bene%cjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, 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 stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 4
do ZO, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.2) ZO.
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Zamawiający (bene�cjent)

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU WARMII I MAZUR

Adres

Gdańska 10/8

14-200 Iława
warmińsko-mazurskie , iławski

Numer telefonu

(89)648-76-69

Fax

896487669

NIP

7441692752

Tytuł projektu

Szkolna akademia kompetencji

Numer projektu

RPWM.02.02.01-28-0180/16-00

Inne źródła %nansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający informuje, że na podstawie §XII ust.10 Zapytania Ofertowego dalej „ZO”
postępowanie zostaje unieważnione z uwagi na nieprecyzyjne opisanie kryteriów oceny ofert
dotyczy kryterium odległości dowozu. Zamawiający w §X ust. 6 pkt 1) ZO omyłko zostawiła zapis
dotyczący dowozu posiłków w km od miejsca przygotowania posiłków do siedziby Zamawiającego a
winno być do poszczególnych szkół, co skutkowało, iż Wykonawcy odrębnie od Zamawiającego
rozumieli zapisy ZO. Powyższe może grozić nałożeniem korekt %nansowych na zamawiającego.
Zamawiający informuje, że ponownie ogłosi przedmiotowe postępowanie.
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00-507 Warszawa
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Wsparcie techniczne:
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