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Tworkéw, dnia 26.11.2019r.

Zaproszenie do skiadania
ofert cenowych

Oérodek Pomocy Spoiecznej Krzyianowice z slw Tworkowie, 47-451 Tworkow, ul. Zamkowa 50
tel.Ifax (032) 419-63-00, e-mail ops@krzyzanowice.p| w ramach prowadzonej procedury przetargowej
objetej regulaminem wewnetrznym dla zamowie? nie przekraczajacych 30 tys. euro, zaprasza do
skiadania oferty cenowej na zadanie: ,,Doiywianie dzieci w szkoiach i oséb doroslych na terenie
Gminy Krzyianowice w roku 2020” w zakresie zgodnym z opisem stanowiacym zaiacznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia do skiadania ofert cenowych.

1. \/Vymagany termin realizacji zamowienia — od 01.01 .2020r. do 31.12.2020r.
2. Gwarancja — nie dotyczy
3. Termin piatnoéci — 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego poprawnie wystawionej faktury

i zestawienia Iiozby dostarczonych posiikow i dni zywieniowych (indywidualnie dla kazdej ze szkoi i

zbiorczo dla osob dorosiych z terenu gminy)
4. V\/ykonawca winien posiadaé: doéwiadczenie w realizacji podobnych usiug w ciagu ostatnich 3 lat,

jako giowny wykonawca, min. dwoch podobnych usiug oraz dysponowac’: potencjaiem technicznym
do wykonania usiugi.

5. Przed okreéleniem wartoéci swojej oferty, Wykonawca winien zapoznaé sie dokiadnie
z przedmiotem zamowienia, w celu dokiadnego okreélenia ceny oferty, gdyz cene; nalezy podaé
w formie ryczaitu, ktorego de?nicjc-;: okreéla art.632 Kodeksu cywilnego. Podajac cene oferty nalezy
podaé cene, netto, “podatek VAT i

cene brutto caioéci zamowienia.
Ponadto Oferta winna okreélaéz termin wykonania zamowienia.

6. Do oferty winny byé zaiaczone nastepujace dokumenty:
1) wypeiniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru — zaiacznik nr 2,
2) oéwiadczenie o speinieniu warunkow udziaiu w postepowaniu okreélonych w art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986)
2 wykorzystaniem wzoru — zaiacznik nr 3 do niniejszej specyfikacji,

3) Oéwiadczenie wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986)
2 wykorzystaniem wzoru — zaiqcznik nr 4 do niniejszej specyfikacji;

4) ksero dokumentu o zarejestrowaniu i prowadzeniu dziaialnoéci (wydruk z CEIDG Iub kopia
aktualnego zaéwiadczenia z rejestracji dziaialnoéci),

5) Parafowany opis przedmiotu zamowienia tj. specyfikacja - zaiacznik nr 1

7. Kryteria wyboru ofert: Cena — 100%
8. Maksymalna kwota jaka zamawiajacy przeznaczyi na realizacje zamowienia: 86 000 2+;

9. Oferty nalezy ziozyé w zamknietej kopercie, oznaczonej napisem ,,Oferta — Doiywianie dzieci w
szkolach i oséb doroslych na terenie Gminy Krzyianowice w roku 2020”. Oferty nalezy skiadac’:

u Zamawiajacego, w pokoju nr1 do dnia 10.12.2019r. do godz. 10.00. Oferty ziozone po terminie
nie beda rozpatrywane.

10.0twarcie ofert nastapi dnia 10.12.2019r. o godz. 10:10 w biurze Kierownika OPS Krzyianowice
z slw Tworkowie. Oferty ziozone po terminie bad: oferty ziozone w terminie ale niekompletne
zostana odrzucone.

11.W sprawie zamowienia prosze kontaktowaé sie 2 P. K. Dastig Iub P. A. Ochma?skim,
tel. 32 419-63-00 w godz. od 90° do 130°.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow niniejszego postepowania Iub prawo do
jego odwoiania.

Zatwierdzam



Zalgcznik nr1

S

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :

Doz'1g_/igianie dzieci w szkolach i osob doroslzch na terenie Gminy; Krzzz'anowice w roku 2020

Przedmiot zamowienia sklada sie 2 II zada?:

Zadanie I.

1.1 Przedmiotem zamowienia jest przygotowanie i dostarczanie posiikow na dozywianie dzieci

w szkoiach na terenie Gminy Krzyzanowice.

Prognozowana Iiczba dzieci objetych dozywianiem wynosi 20. Dozywianie dzieci odbywaé sie bedzie
od poniedziaiku do piatku w dni nauki szkolnej poczynajac od 2 stycznia 2020 r. do 26 ozerwoa 2020r.
i od 1 wrzeénia 2020 do 20 grudnia 2020r.

Przedmiot zamowienia na dozywianie dzieci w szkoiach obejmuje 4 szkoiy z terenu Gminy
Krzyzanowicez

SP w Zabeikowie: 6 uczniow
SP w Chaiupkach: Q uczniow
SP w Tworkowie: 3 uczniow
SP w Bierikowicach: 3. uczniow

-b0Ol\)-\ \/\/\/\/

1.2 Usiuga bedzie polegaia na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu w w. Szkoiach posiikow

w nastepujacej formie :

1.2.1 Goracy dwudaniowy posiiek skiadajacy sie z:

a) zupa o obowiazujacej gramaturze posiiku: 350 ml.

b) mieso Iub jego porcja + ziemniaki, kasza Iub ryz + surowka + napoj ze siomka Iub kompot.
c) ustala sie obowiqzujaca gramature posiiku :

— mieso Iub jego porcja - 100 gram
— ziemniaki — 150 gram
— Iub kasza, ryz (zamiennie) 100 gram
— surowka - 100 gram
— napoj ze siomka Iub kompot - 200 ml.

1.3 Za danie z miesem, jeden raz w tygodniu posiiek moga stanowié np.: pierogi, naleéniki z serem,
krokiety Iub danie z makaronem o minimalnej gramaturze - 200 gram + napoj ze siomkq Iub

kompot.
P

1.4 Zamawiajacy nie dopuszcza, aby w ciagu jednego tygodnia (5 dni nauki szkolnej) wystapiia
powtarzalnoéé tego samego dania Iub zupy.

1.5 Posiiki przygotowane przez Wykonawce pod wzgledem technologii wykonania ijakoéoi, speiniaé

musza normy okreélone przez Instytut Zywnoéci i Zywienia Dzieci i Miodziezy.
1.6 Posiiki musza posiadaé wymagana przepisami kalorycznoéé i

musza byé sporzadzone zgodnie

z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla Zywienia zbiorowego. Musza byo wykonane ze
éwiezych produktow spozywczych posiadajacych aktualne terminy przydatnoéci do spozycia.

1.7 Vvykonawoa bodzie zobowiazany do przygotowanie i przedstawienia zleceniodawcy (Dyrektorom
Szkoi i Kierownikowi Oérodka Pomocy Spoiecznej Krzyzanowice) 2 co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem, jadiospisy dotyczacych dozywiania w poszczegolnych dniach.



1.8 W okresie dozywiania Iiczba posiikow moze ulegaé zmianie tj. zwiekszeniu Iub zmniejszeniu

zaleznie od potrzeb Zamawiajacego.
1.9 Godziny dostarczenia posiikow Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczegolnych szkoi.

1.10 Przygotowanie i dostarczenie gorqcych posiikow powinno byé wykonywane przez kadre

posiadajqca wymagane kwali?kacje zawodowe oraz w oparciu o baze kuchenna do sporzadzania
posiikow.

1.11 Posiiki beda wydawane na terenie Szkot. Posiiki Vvykonawca bedzie dostarczai we wiasnym

zakresie, na wiasny koszt érodkami transportu przystosowanymi do przewozu zywnoéci, speiniajac

przy tyrn wszelkie wymogi sanitarno — higieniczne, we wiasnych specjalistycznych termosach
gwarantujqcych utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakoéci przewozonych potraw. Dostawa

moze odbywaé sie takze w jednorazowych naczyniach zapewniajacych wiaéciwa ochrone
i temperature.

1.12 \/Vykonawca zapewnia naczynia i sztuéce do spozywania wydawanych posiikow.

1.13 V\Iydawanie posiikow Iezy po stronie Wykonawcy.
1.14 Wykonawca bedzie ponosii koszty zaiadunku i roziadunku wszystkich dostaw posiikow oraz

wydawania wszystkich posiikow w szkoiach a takze koszty i odpowiedzialnoéé za czystoéé
uzywanych termosow i naczyri wielokrotnego uzytku, jeéli takie beda uzywane.

1.15 Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiikow Iub dodatkowych dniach wolnych

od nauki szkolnej Dyrektor szkoiy Iub Zamawiajacy (Kierownik Oérodka Pomocy Spoiecznej
Krzyzanowice Iub osoby przez niego upowaznione), bedzie przekazywai do Wykonawcy

2 co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Zadanie II.

2.1 Przedmiotem.zamc'>wienia jest przygotowanie i dostarczanie posiikow dla oséb dorosiych na
terenie Gminy Krzyzanowice. Prognozowana Iiczba osob dorosiych objetych dozywianiem na
terenie gminy Krzyzanowice wynosi 10 osob. Dozywianie osob dorosiych odbywaé sie bedzie od

poniedziaiku do piatku w godzinach pomiedzy 10.00 a 15.00. w nastepujacych miejscowoéciach:

— Roszkow: 1 osoba
— Tworkow: 3 osoby
— Nowa VVioska: 1 osoba
— Owsiszcze— Wydalez 2 osoby
— Chaiupki: 1 osoba

- Krzyzanowicet 1 osoba
— Rudyszwaid: 1 osoba

2.2 Usiuga bedzie polegaia na przygotowaniu i dostarczeniu dwudaniowych posiikow do mieszka?

osob uprawnionych zgodnie z wykazem.

2.2.1 Posiiek dwudaniowy powinien skiadaé sie z:

a) zupa - 500 ml, pieczywo (1 buika Iub 2 kromki chleba ),

b) drugie danie - mieso Iub jego porcja + ziemniaki, kasza Iub ryz + surowka.

Ustala sie obowiazujqca gramature posiiku :

-— mieso Iub jego porcja — 100 gram
— ziemniaki - 250 gram
— Iub kasza, ryz (zamiennie) — 250 gram
— surowka — 100 gram,

2.3 Dwa razy w tygodniu zamiennikami dart miesnych moga byc dania jarskie np.: pierogi, naleéniki

z serem, krokiety Iub danie z makaronem o minimalnej gramaturze - 500 gram.
2.4 Zamawiajacy nie dopuszcza, aby w ciagu jednego tygodnia wystapiia powtarzalnoéé tego

samego zestawu obiadowego.
2.5 Posiiki przygotowane przez Wykonawce pod wzgledem technologii wykonania ijakoéci, speiniaé

musza normy okreélone w ustawie o bezpieoze?stwie Zywnoéci i zywienia (Dz.U. 2018 poz. 1541)

iacznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.



2.6

2.7

2.8

2.9
2.10

2.11

2.12

Posiiki musza posiadaé wymagana przepisami kalorycznoéé i

musza byé sporzadzone zgodnie

z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla zywienia zbiorowego. Muszq byé wykonane ze
Swiezych produktow spozywozych posiadajacych aktualne terminy przydatnoéci do spozycia.
\/Vykonawca bedzie zobowiazany do przygotowania i przedstawienia zleceniodawcy 2 co najmniej

tygodniowym wyprzedzeniem, jadiospisow dotyczacych dozywiania w poszczegolnych dniach.

W okresie dozywiania Iiczba pos?kow moze ulegao zmianie tj. zwiekszeniu Iub zmniejszeniu,
wed%ug potrzeb Gminy.
Godziny dostarczenia posiikow: od poniedziaiku do piatku pomiedzy godzina 10.00 a 15.00

Przygotowanie i dostarczenie goracych pos?kow powinno byé wykonywane przez kadre

posiadajqca wymagane kwali?kacje zawodowe oraz w oparciu o baze kuchenna do sporzqdzania
pos?kow.
Posi#ki dla osob doros&ych beda wydawane w ich miejscu zamieszkania. Posi’rki Wykonawca

bedzie dostarcza& we w%asnym zakresie, na w%asny koszt we wiasnych specjalistycznych

termosach gwarantujacych utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakoéci przewozonych

potraw.
Dostawa musi odbywaé sie w naczyniach zapewniajacych wiaéciwa ochrone i temperature oraz
érodkami transportu przystosowanymi do przewozu zywnoéci, spetniajac przy tym wszelkie
wymogi sanitarno — higieniczne.
Dostarczanie posilkow Iezy po stronie Wykonawcy.
Informacje o zmianach w Iiczbie dostarczanych positkow Zamawiajacy (Kierownik Oérodka

Pomocy Spoiecznej Krzyzanowice Iub osoby przez niego upowaznione), bedzie przekazywai do
\IVykonawcy 2 co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.



Zalgcznik nr 2

O F E R T A

/
DO

Nawiqzujqc do zaproszenia do sk%adan1a ofert cenowych na

skhxdamy oferte; na wykonanie zaméwienia.

1. Termin realizacji zaméwienia - ...............................................................

3. Cena oferty wynosi: Netto ........................... .. (sbwnie: ........................... ..

+ podatek VAT .................................................... .. , co daje kwotg Brutto

........................... .. (siowniez

4. Do kontaktéw wyznaczamy .................................................................... ..

5. Akceptujemy warunki piatnoéci, wynoszqce ............. .. dni.

data i podpis oferenta



Zaigcznik nr 3

piecz<;é wykonawcy

OSWIADCZENIE

o speinieniu warunkéw udziaiu w postepowaniu

,,Do2ywianie dzieci w szkoiach i oséb dorosiych
na terenie Gminy Krzyianowice w roku 2020”

Nazwa i ad res W konawc

Imi i nazwisko osbb u rawnione' do skiadania oéwiadczeri woli :

Skiadajac oferte na:

speiniam warunki udziaiu w postepowaniu i oéwiadczam, ze :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreélonej dziaialnoéci,
2) posiadam wiedze i doéwiadczenie (min. 3 lata) w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego

niezbedne do wykonania zaméwienia,
3) dysponuje odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
4) moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zaméwienia i posiadam dostep do

niezbednej wielkoéci érodkéw, jakie wymaga Zamawiajacy dla zapewnienia biezacej realizacji

zaméwienia.

......................... dnia r.

( podpis i pieczeé osoby upowaznionej )

Oéwiadczenie o spelnianiu warunkéw w ubieganiu sie o udzielenie zaméwienia pub/icznego na
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1

- 4 ustawy P.z.p., jez'eIi oferta jest skiadana wspélnie przez kilka

podmiotéw, oéwiadczenie takie powinno byc’ zfoz'one, jako jedno i podpisane przez wszystkich

partneréw Iub ich pelnomocnika.



Zaigcznik nr 4

O§WlADCZEN|E O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z UDZlA’LU W POSTEPOWANIU

I

Nazwa oferenta ................................. ......
..- ............................................................................ ..

Adres oferenta ......................................................................................................................... ..

Numer tel/fax ........................................................................................................................... ..

Osiwiadczam, 2e nie ma zastosowania w stosunku do Mnie Zadna z niiej wymienionych okolicznoéci,

powodujaca wykluczenie 2 postepowania:

1) Nie jestem Wykonawcq, ktory w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzqdzit

szkode: nie wykonujac zaméwienia Iub wykonujqc je nienaleiycie, a szkoda ta nie zostaia

dobrowolnie naprawiona.

2) Nie jestem wykonawca w stosunku, do ktorego otwarto likwidacje Iub ktorego upadioéé

ogioszono.

3) Nie jestem Wykonawca, ktory wykonywaf czynnoéci zwiqzane z przygotowaniem zamowienia

Iub posfugiwaf sie; w celu sporzqdzenia oferty osobami uczestniczqcymi

w dokonywaniu tych czynnoéci.

4) Nie jestem Wykonawcq, ktéry nie spe’mia wymaga? okreélonych w niniejszym postepowaniu

oraz nie zfoiyi oéwiadcze? Iub dokumentow potwierdzajqcych ich speinienie, a dotyczqcych:

. posiadania uprawnie? do wykonywania okreélonej dziafalnoéci Iub czynnosici zgodnie

z wymaganiami ustawowymi;

. posiadania niezbednej wiedzy i doéwiadczenia, potencjaiu technicznego, a takie pracownikow

zdolnych do wykonania zamowienia.

S) Nie jestem Wykonawca, ktory zfozyf nieprawdziwe informacje majqce wpiyw na wynik

prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia.

Podpisano ............................................................. ..

(uprawniony przedstawiciel)



Osrodek Pomocy Spofecznej
Krzyzanowice 2 siedziba w

Tworkowie
ul. Zamkowa 50

47-451 Tworkow

Przetwarzanie danych osobowych wkdorowadzonym postepowaniu przetargowym.

Zgodnie 2 art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i

w sprawie swobodnego przepjywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1),

da-Iej ,,RODO”, informuje, 2e:
6

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Osrodek Pomocy Spojecznej

Krzyianowice z siedziba w Tworkowie ul. Zamkowa 50, 47-451 Tworkow
0

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Osrodku Pomocy Spotecznej Krzyianowice

2 siedziba w Tworkowie, ul. Zamkowa 50, 47-451 Tworkow jest Pan Wactaw Knura,

kontakt: adres e-mail iod@krzyzanowice.p|
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ROD0

w celu realizacji umow, w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia

publicznego w ramach prowadzonej procedury objetej regulaminem wewnetrznym dla

zamowie? nie przekraczajacych 30 tys. euro, na zadanie: ,,Do2ywijanie diieci ow

szkoiach i osob dorostych na terenie Gminy Krzyianowice w roku 2020"

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wyfacznie podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres 6 lat / Iub w oparciu o

uzasadniony interes realizowany przez administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo do iadania od administratora dostepu do danych osobowych,

ich sprostowania, usuniecia Iub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakie odmowa podania danych moie

skutkowaé odmowa zawarcia umowy.

* Wyjas'nienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jez'eIi w odniesieniu do danego

administratora Iub podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenia

inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjas'nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moz'e skutkowac' zmianq wyniku

postepowania o udzielenie zamdwie-nia pub/icznego ani zmianq postanowie? umowy w

zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moz'e naruszaé integralnosci protokofu oraz

jego zafqcznikow.
"* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze s'rodkc3w ochrony prawnej Iub w

celu ochrony praw innej osoby fizycznej Iub prawnej, Iub z uwagi na waz'ne wzgledy

interesu pub/icznego Unii Europejskiej Iub paristwa czfonkowskiego.


