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Świadczenie usług cateringowych dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w
Cedrach Małych, w ramach projektu pn.: „Upowszechnianie i podnoszenie
jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie”.
Data publikacji: 10.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Opis przedmiotu zamówienia

Ocena oferty

Zamawiający (beneficjent)

 

Treść została opublikowana. 
UWAGA: Sprawdź zawartość treści oraz załączonych plików opublikowanego ogłoszenia.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

Nazwa zamawiającego

GMINA CEDRY WIELKIE

Numer ogłoszenia

1049118

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Uszczegółowione zostały zapisy we wzorze umowy. Zmiany zostały zaznaczone kolorem żółtym.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna być: 
a) opatrzona pieczątką firmową, 
b) posiadać datę sporządzenia, 
c) zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, 
d) podpisana czytelnie przez Wykonawcę. 
Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w „Formularzu ofertowym” spowoduje odrzucenie oferty. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej

kopercie (opakowaniu) gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej

do dnia 18-08-2017

Edytuj

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/
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kopercie (opakowaniu) gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej
nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja
odręczna). Koperta (opakowanie) powinna zawierać także następujący opis: Oferta na: Świadczenie usług cateringowych dla Przedszkola Samorządowego
nr 2 w Cedrach Małych, w ramach projektu pn.: „Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie”, nie otwierać do
18.08.2017 roku, godzina 11.00. 
2. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.  
3. Oferta może być złożona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  
Urząd Gminy Cedry Wielkie, pokój nr 17 (sekretariat) 
ul. M. Płażyńskiego 16  
83-020 Cedry Wielkie 
w terminie nie później niż do dnia 18.08.2017 roku do godz. 11:00 (liczy się data wpływu do Urzędu). 
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy, bez otwierania 
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana przy pomocy komputera lub maszyny do pisania bądź ręcznie długopisem lub
nieścieralnym atramentem. 
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz załączników do nich. 
9. Nie dopuszczamy składania ofert za pomocą e-maila.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magda Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 692 20 38

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług cateringowych dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Cedrach Małych, w ramach projektu pn.:
„Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Trutnowy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie posiłków dla dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Trutnowach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Przedszkola Samorządowego nr 2 w Cedrach Małych obejmujących
przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 25 dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkola Samorządowego nr 2 w Cedrach Małych mieszczącego się
w miejscowości Trutnowy w roku przedszkolnym 2017/2018 oraz w roku przedszkolnym 2018/2019 w ramach realizacji projektu pn.: „Upowszechnianie i
podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie”. 
Usługa obejmuje realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do wskazanej sali w Oddziale Przedszkolnym w Trutnowach
posiłków wraz z napojami dla maksymalnie 25 dzieci (objętych wychowaniem przedszkolnym) dziennie. Posiłki obejmują: 
a) śniadanie; 
b) dwudaniowy obiad; 
c) podwieczorek. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do ogłoszenia - opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonania zamówienia: od 4 września 2017 roku do 13 lipca 2018 roku oraz od 3 września 2018 roku do 12 lipca 2019 roku w dni robocze, tj. od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć w przedszkolu.
Załączniki
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Załączniki

Załączniki w wersji edytowalnej
Załącznik nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Informacja o Zamawiającym

Pytania i wyjaśnienia

Prawidłowy wzór umowy

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Za Wykonawcę posiadającego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna takiego, który posiada aktualne
zezwolenie Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno – zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości
prowadzenia cateringu.

Wiedza i doświadczenie

Za wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna takiego, który: 
Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres ich działalności jest krótszy – w tym okresie, świadczył lub
świadczy co najmniej dwie usługi polegające na codziennym (dni robocze) przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków w tym dań ciepłych, każda z usług dla
minimum 20 osób, okres obowiązywania był nie krótszy niż 6 miesięcy oraz wartość każdej z usług nie mniejsza niż 40 000,00 zł brutto. 
W celu oceny spełnienia ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wykazu usług, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
ogłoszenia. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane powyżej usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
2. Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru na załączniku nr 5 do ogłoszenia. 
3. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę do realizacji których te zdolności są wymagane. 
4. Podwykonawcy.  
a. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców. 
b. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 
c. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą wymienione zostały w projekcie
umowy, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z ofertą Wykonawca przedkłada (dotyczy wszystkich części zamówienia): 
a) aktualne zezwolenie Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno – zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz
możliwości prowadzenia cateringu. 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia umocowania do podpisania
oferty. 
c) wykaz usług, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 
d) wykaz osób, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Ogłoszenia 
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego) – wg załącznika nr 5 do ogłoszenia. 
f) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – wg załącznika nr 6 do ogłoszenia

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/298223
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/298222
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/298221
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/298220
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/298224
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Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
Cena 80% 
Klauzule społeczne 20% 
2. Wybór oferty najkorzystniejszej, zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: 
1) Kryterium „Cena” – 80% 
W przypadku kryterium "Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
C min 
cena Pc = ----------- x 80% * 100 pkt 
C 
gdzie: 
Pc Liczba punktów za cenę podaną w ofercie 
C min Najniższa z cen w podanych ofertach 
C Cena podana w badanej ofercie 
2) Kryterium „Klauzule społeczne” – 20% 
Klauzula społeczna tj. społeczne warunki realizacji zamówienia publicznego – spełnienie klauzuli społecznej oznacza uwzględnienie aspektów
społecznych przy realizacji zamówienia, tzn. wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu zamówienia zostanie zaangażowania
co najmniej jedna osoba z niepełnosprawnościami lub co najmniej 1 osoba bezrobotna (w tym głównie długotrwale bezrobotne) lub co najmniej 1 osoba
o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (np. spółdzielnie socjalne, prace społecznie użyteczne itp.). Kryterium weryfikowane będzie na
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (wg wzoru – załącznik nr 4 do ogłoszenia) Wykonawcy. 
Zatrudnienie do realizacji zamówienia 1 osoby spełniająca powyższe kryteria – 5 pkt. 
Zatrudnienie do realizacji zamówienia 2 osób spełniających powyższe kryteria – 10 pkt. 
Zatrudnienie do realizacji zamówienia 3 osób spełniających powyższe kryteria – 15 pkt. 
Zatrudnienie do realizacji zamówienia 4 osób spełniających powyższe kryteria – 20 pkt. 
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów w kryterium „Klauzule społeczne” 
Ocena końcowa oferty: 
Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena” oraz kryterium „klauzule społeczne” 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są 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, polegające w
szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; 
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.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

GMINA CEDRY WIELKIE

Adres

M. Płażyńskiego 16

83-020 Cedry Wielkie
pomorskie , gdański

Numer telefonu

58 692-20-38

Fax

586836166

NIP

5931910037

Tytuł projektu

Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie

Numer projektu

RPPM.03.01.00-22-0023/16-00

Liczba wyświetleń: 27
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