Załącznik Nr 1
Do Regulaminu Zamówień Publicznych
(Zarządzenie nr 7/2014)
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZY
UL. LARYSKA 7
41-400 MYSŁOWICE
(Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego)

Mysłowice, dnia.22.10.2019
(miejscowość, data)

Zaproszenie do składania ofert Nr 11/10/2019
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy
w Mysłowicach, ul. Laryska 7 zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu
o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30 000,00 €, którego przedmiotem jest
świadczenie usług cateringowych.
Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności i nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018.1986r. - tekst jednolity z późn.zm.)

I.

ZAMAWIAJĄCY:
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Mysłowicach
ul. Laryska 7 41-400 Mysłowice

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla
podopiecznych uczęszczających do sekcji opiekuńczo – wychowawczej
w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacyjno –
Opiekuńczym w Mysłowicach przy ul. Laryskiej7.
2. Wspólny Słownik Zamówień :
 55321000-6 – Usługi przygotowania posiłków,
 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków.
III Szczegółowe warunki realizacji zamówienia
1.Usługa cateringowa będzie obejmować przygotowywanie i dostarczenie następujących
posiłków :
- śniadania dla ok. 13 osób - kanapka (pieczywo – chleb), wędlina, nabiał (jajko, ser itp.)
warzywa (ogórek, pomidor, rzodkiewka itp. ),pasty itp.

- 2 daniowe obiady dla ok. 18 osób - zupa i drugie danie wraz z surówką lub warzywa
gotowane itp.
Liczba posiłków uzależniona będzie od frekwencji podopiecznych
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania jadłospisów z wykazem alergenów,
a zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez
Wykonawcę
3. Wykonawca będzie dostarczał posiłki w dniach roboczych od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni świątecznych i przerw w pracy Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Mysłowicach własnym transportem,
w specjalistycznych termosach i pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej
temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie,
na bazie produktów świeżych, naturalnych i odpowiedniej jakości zgodnie z normami
bezpieczeństwa i standardami HACCP. Posiłki nie mogą być przygotowywane
z półproduktów.
5. Wykonawca będzie przy realizacji zamówienia zobowiązany do przestrzegania Zaleceń
i Norm obowiązujących i zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia, a także zasad
zdrowego żywienia oraz zasad żywienia zbiorowego, jak również jakości i zgodności
z warunkami umowy.
6. Posiłki muszą być przygotowane przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie lekarskie
do celów sanitarno – epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do pracy w zakładzie
spełniającym wymagania higieniczno – sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub
wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.
7. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, wywożenia i utylizacji odpadów związanych
z usługą żywienia i ponosi tym samym odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami
oraz ponosi koszty z tym związane zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz.U. z 2018r., poz.992 z późn. zm.).
8. Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcję we własnych pomieszczeniach termosów
i opakowań, w których będą dostarczane posiłki, zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi
i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP.
9. Wykonawca jest gotowy do realizowania przedmiotu zamówienia w przypadku zakłócenia
procesu technologicznego( z przyczyn niezależnych np.: braku energii elektrycznej, braku
wody itp.) wytwarzanych posiłków-wykonawca zobowiązany jest przedstawić alternatywą
propozycję dostarczanych posiłków np. suchy prowiant.
10. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek obiadów do celów sanitarnoepidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

IV KRYTERIA OCENY I WYBORU

OFERTY:

1.Komisja konkursowa nadaje kryterium i wagę złożonym ofertom:

- Cena udzielania świadczeń – 100% waga – 1
Punktacja oferty = [(Cena najniższej oferty *100)/Cena badanej oferty]*Waga
kryterium (x)
 Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty, opłaty i zobowiązania pieniężne
wynikające z realizacji przedmiotu umowy, udzielonych gwarancji oraz wszelkie
opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji zamówienia.
 Jeżeli dla rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na potrzebę lub możliwości
Zamawiającego koniecznym okaże się złożenie dodatkowych ofert Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych lub przeprowadzi z nimi dodatkowo negocjacje.
 Postępowanie może się odbyć i zostać rozstrzygnięte, chociaż wpłynęła tylko jedna
oferta spełniająca w/w warunki.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia konkursu w całości,
do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn oraz do przedłużenia
terminu realizacji zadania lub realizacji zadania etapami.
V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej – wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
 Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: aktualne
zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opinie, oświadczenia, decyzje
Państwowego Inspektora Sanitarnego, w zakresie zatwierdzenia świadczenia usług
cateringowych obejmujących produkcję i przewóz posiłków.
 Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i personelem zdolnym do wykonywania zamówienia.
 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
 W związku z procedurą niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
i z ewentualną realizacją zadania (umowy ) Zamawiający i Oferent (Wykonawca)
oraz osoby przez niego wskazane jako mające zostać podwykonawcą w rozumieniu
niniejszego postępowania wyrażają zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych
osobowych, a także ich wprowadzanie do systemów informatycznych – tylko w
zakresie niezbędnym, na podstawie : Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 – od dnia 25 maja
2018 r. Stosowne zgody w formie pisemnej Oferenta ( Wykonawcy) oraz osób przez
niego wskazane jako mających zostać podwykonawcą w rozumieniu niniejszego
konkursu ofert zostaną doręczone wraz z ofertą.

2. Oferta powinna być:
 Sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 Opatrzona pieczątką firmową,
 Posiadać datę sporządzenia,
 Zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę, numer telefonu oraz numer NIP
oferenta, Regon
 Podpisana czytelnie przez oferenta.
 Wszelkie zmiany naniesione przez oferenta w treści oferty po jej sporządzeniu
muszą być parafowane przez oferenta.
VI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie ( piętro II, pokój IIB9) Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Mysłowicach
ul. Laryska 7 bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy
kurierskiej na adres: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno –
Opiekuńczy ul. Laryska 7 41- 400 Mysłowice lub drogą elektroniczną na
adres:pzozoro@interia.pl (skany dokumentów) do dnia 23 października 2019r do
godz. 13:30.

VII

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data
wpływu oferty do Zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty przesłanej drogą elektroniczną Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginały dokumentów wymaganych
w niniejszym postępowaniu.
OFERTY KTÓRE WPŁYNĄ PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.10.2019 r. o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej
PZOZORO II piętro
2. Otwarcia ofert dokona komisja konkursowa.

VIII ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do
zaproszenia.
IX ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU :
1. Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringową w zakresie przygotowania
i dostarczenia gotowych posiłków dla podopiecznych uczęszczających do sekcji
opiekuńczo – wychowawczej w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku
Rehabilitacyjno – Opiekuńczym w Mysłowicach przy ul. Laryskiej7.
Wspólny Słownik Zamówień :
 na świadczenie usług cateringowych Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym w Mysłowicach przy ul. Laryskiej 7
rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu i trwa do czasu
rozstrzygnięcia.

 Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia
składania ofert. Jeżeli Komisja konkursowa stwierdzi w ofercie oczywiste pomyłki,
może wezwać oferenta do ich usunięcia w wyznaczonym terminie .
 Wezwanie oferenta do usunięcia braków następuje pisemnie .
 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na warunkach określonych
w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty tylko wybranemu
Wykonawcy zamówienia.
 Oferty nie spełniające warunków zamówienia zostaną odrzucone.
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do
udzielenia zamówienia.
X

ZAWARCIE UMOWY

1. Zamawiający zawrze umowę z Oferentem, którego oferta została wybrana przez komisję
konkursową i uznana za najkorzystniejszą.
2. Umowa na wykonywanie usług cateringowych z wybranym Oferentem zostanie
podpisana na okres do 31.12.2019r. zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr
2 do niniejszych Szczegółowych Warunków.
XI DODATKOWE INFORMACJE:
1.
2.

Złożenie oferty nie powoduje powstania wzajemnych zobowiązań pomiędzy stronami
do czasu ostatecznej decyzji podjętej przez Zamawiającego;
Zamawiający może zaniechać dalszego prowadzenia postępowania w ramach
niniejszego zapytania w przypadku nie wpłynięcia żadnej oferty lub złożenia ofert nie
spełniających warunków zapytania lub zaproponowania ceny przekraczającej
możliwości finansowe Zamawiającego.

XII POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
PZOZORO zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na
świadczenia cateringowe, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach
określonych poniżej.
Środki odwoławcze nie przysługują na:
 wybór trybu postępowania;
 niedokonanie wyboru świadczeniodawcy;
 unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy.
W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy na usługi cateringowe, do czasu
zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w
terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy ulega
zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela
pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga
uzasadnienia.
Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PZOZORO
w Mysłowicach.
W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora PZOZORO,
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie
dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega
rozpatrzeniu.
10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie
odwołania wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.
9.

XII KORESPONDENCJA:
1.

2.

Korespondencję należy kierować na adres:
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy
41-400 Mysłowice; ul. Laryska 7
Informacji w sprawie niniejszego postępowania udzielają :
- Iwona Szydłowska
sekretariat tel. 32 316 01 61
- Aleksandra Kubeczko
w godz. 900-14 00 w dni powszednie.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2- Wzór/ projekt umowy

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
………………………………………….

…………..………
Miejsce i data

pieczęć wykonawcy lub wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia
REGON………………………….NIP………………………..
nr tel./…………………………………………………………
e-mail.........................................................................................
OFERTA

Nawiązując do zaproszenia z dnia …………… na: ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
( nazwa zadania)
…………………………………………………………………………………………………..
Oferujemy wykonanie wyżej wymienionych dostaw/usług/robót budowlanych* (niewłaściwe
skreślić)
ilość

Cena jednostkowa netto

Cena brutto

Cena jednostkowa
Nazwa przedmiotu
zamówienia,

za usługę cateringową
VAT % Brutto dla jednejosoby .
dla jednej osoby
PLN
PLN

1.

Śniadanie

15szt

2

Obiad 2 daniowy

18szt

Słownie brutto PLN
3

Termin realizacji
zamówienia
Proponowany czas
trwania umowy
1.

Inne informacje: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….
(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Oferent oświadcza, iż :
1. Zapoznał się z treścią zaproszenia do składania ofert, projektem umowy i akceptuje je
bez zastrzeżeń.
2. Posiada informacje niezbędne do przygotowania oferty.
3. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
4. Prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym umową a osoby
realizujące
w imieniu Oferenta umowę posiadają niezbędne kwalifikacje
i uprawnienia niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu umowy.
5. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zadania oraz dysponuje niezbędną
wiedzą
i doświadczeniem a także potencjałem ludzkim zdolnym do wykonania zamówienia.
6. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuje się do zawarcia umowy oraz przystąpienia
do realizacji zamówienia.
7. Posiada wiedzę i umiejętności do realizacji zamówienia w sposób rzetelny oraz
zgodny z aktualna wiedzą, dostępnymi metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki
zawodowej oraz z należytą starannością.
8. W zakresie realizacji tej umowy będzie się we własnym zakresie rozliczać z ZUS-em
i Urzędem Skarbowym z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego
oraz podatku dochodowego. W związku z powyższym oświadcza, iż znajduje się w
sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, w tym nie zalega
w płaceniu składek, opłat i podatków w ZUS i w Urzędzie Skarbowym.
9. Przyjmuje do wiadomości, iż zobowiązany jest do zawarcia i kontynuacji przez okres
trwania umowy - umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone w związku z realizacją zadania objętych zakresem umowy zgodnie
z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10. Oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty, oraz że cena nie
zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
11. Oświadcza, że wykona przedmiot na zasadach i w terminach wskazanych
w zaproszeniu do składania ofert oraz warunkach umowy.
12. Oferent (Wykonawca) oraz osoby przez niego wskazane jako mające zostać
podwykonawcą w rozumieniu niniejszego postępowania
wyrażają zgodę na
przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, a także ich wprowadzanie do
systemów informatycznych – tylko w zakresie niezbędnym, na podstawie : Ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 – od dnia 25 maja 2018 r. Stosowne zgody w formie pisemnej Oferenta (
Wykonawcy) oraz osób przez niego wskazanych jako mających zostać podwykonawcą
w rozumieniu niniejszego konkursu ofert zostają doręczone wraz z ofertą.
13. Oświadcza, że oferta składa się z ................ponumerowanych stron.

…………………………………………………………………..
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

