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Głogów, dnia 26.09.2018 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/CISI/2018 
„Usługa Cateringu dla docelowej grupy dzieci w wieku przedszkolnym  

w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

pn. „Specjalne potrzeby i równe szanse w przedszkolu WYSPA SKARBÓW" 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO: 
Beneficjent: 
Cisi Pracownicy Krzyża 
Ulica. Bł. Luigiego Novarese 2 
67-200 Głogów 
 
Miejsce realizacji projektu: 
Adres Niepublicznego Przedszkola „wyspa skarbów” 
Ulica. Bł. Luigiego Novarese 8 
67-200 Głogów 
 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Projekt pn.: „Specjalne potrzeby i równe szanse w przedszkolu WYSPA SKARBÓW!" Cisi 
Pracownicy Krzyża prowadzący Przedszkole Niepubliczne „Wyspa skarbów”  

Przedmiot zamówienia: USŁUGI CATERINGOWE 
• kod CPV: 55321000-6 usł. przygotowania posiłków 
• kod CPV: 55520000-1 usł. dostarczania posiłków  
 
2. Kategoria zamówienia – usługi 
 
3. Zapytanie  wszczęto  w  oparciu   o   zasadę   konkurencyjności   określone   w   Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020. 
4) Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na stronie internetowej Zamawiającego oraz 
www.bazakonkurencyjności.gov.pl 
 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi z zakresu usług cateringowych(tj. całodzienne 
wyżywienie – śniadanie, obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek),  dla dzieci w wieku 
przedszkolnym; nie mniej niż 10 dzieci – nie więcej niż 40 dzieci, w okresie 10.2018 – 06.2020 w 
podziale na osobodni/zestawy: 
• Rok 2018 – nie mniej niż: 800 osobodni/zestawy – nie więcej niż: 2800 osobodni/zestawy 
• Rok 2019 – nie mniej niż:2500 osobodni/zestawy – nie więcej niż: 8400 osobodni/zestawy 
• Rok 2020 – nie mniej niż: 1250 osobodni/zestawy – nie więcej niż 4200 osobodni/zestawy 
 
Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020. 
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Minimalne wymagania żywnościowe oraz przykładowa gramatura posiłków(...): 
 
• Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, jak również 
uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. 
• Dzienny jadłospis powinien obejmować:  obiad: zupa w ilości 200 ml, drugie danie: ok. 100 
g ziemniaków, ryżu, kaszy lub makaronu + ok. 50-70 g mięsa np. sztuka mięsa, kotlet mielony, pulpety 
z mięsa , udziec kurczaka, kotlet schabowy, filet drobiowy, bitki wołowe, gulasz itp. lub ryby (wyłącznie 
całe filety) + ok. 100 g surówki przygotowanej na miejscu ze świeżych produktów bez dodatku octu lub 
jarzyn gotowanych, lub dania typu łazanki, knedle, pierogi, naleśniki, gołąbki w ilości ok. 200 g. 
 
Wymagania Zamawiającego: 
 
1. Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą. 
2. Doświadczenie w zakresie usług związanych ze świadczeniem usług cateringowych dla dzieci 
w wieku przedszkolnym. 
3. Dostarczenie posiłków w ustalonych z wnioskodawcą porach: 

 Śniadanie – 8.30 
 Zupa – 11.00 
 Drugie danie + podwieczorek – 13.00 

4. Zachowanie diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci.  
5. Przygotowanie i dostarczenie posiłków spełniających wymogi żywienia zalecane przez 
Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych i żłobkowych oraz zgodnie z obowiązującymi 
normami żywienia wg Instytutu Żywności i Żywienia.  
6. Układanie jadłospisu na okres 10 dni i dostarczanie  do wcześniejszego zatwierdzenia na 3 
dni przed planowanym jadłospisem.  
7. Proces produkcji oraz dystrybucji posiłków odbywać musi się zgodnie z wymogami 
sanitarnymi dobrej praktyki higienicznej HACCP.  
8. Wykonywanie posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant czy 
gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.) z gwarancją świeżości artykułów             
i produktów. Mięso nie może być MOM (mięso odkostnione mechanicznie).  
9. Dostarczanie posiłków na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących 
utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych posiłków. Pojemniki i termosy muszą 
być szczelnie zamykane. Przygotowane posiłki powinny posiadać temperaturę zgodną z wymogami, 
minimalna temperatura zupy winna wynosić 75 stopni C, drugiego dania 65 stopni C, a maksymalna 
temperatura produktów zimnych (surówki) 10 stopni C. Środek transportu musi być dopuszczony 
decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia 
dzieci. 
10. Pobieranie oraz przechowywanie próbek dostarczonych posiłków w specjalnie 
przeznaczonych do tego lodówkach przez okres 48 godz. od upływu dnia pobrania próbek w miejscu 
produkcji potraw.  
11. Codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych 
12. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń losowych  zapewnienie posiłków 
o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.  
13. Zamawiający w razie zapotrzebowania zastrzega przedłożenie dodatkowo jadłospisów dla 
dzieci z następującymi dietami np: bezmleczna, bezglutenowa, bezpszeniczna lub bezjajeczna itp. W 
przypadku powstania wymogu (po zakończeniu rekrutacji) żywienia części dzieci w ramach diet, 
Oferent winien uwzględnić odpowiednią ilość posiłków oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego. 
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14. Przedmiotowa usługa winna być zgodna z obowiązującymi  normami  zbiorowego żywienia    
i wymaganiami    sanitarno-epidemiologicznymi    obejmującymi    zagadnienia     transportu w 
żywieniu dzieci, w szczególności: 
- ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i innymi aktami 
wykonawczymi do tej ustawy (Dz.U. 2018 poz. 1541) , 
- rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 
uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, 
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków 
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty 
oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego 
dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1154).  
Oferent przedkładając ofertę w przedmiotowym zakresie winien uwzględnić wszelkie koszty związane 
z realizacją zamówienia. 
 
Informacje dodatkowe: 
a. Zamawiający przewiduje każdorazową kontrolę jakości realizacji zamówienia. W przypadku 
stwierdzenia odstępstw, w szczególności: czasu dostarczania bądź odbioru posiłków, temperatury 
dostarczanych posiłków, jakości, świeżości,  bądź  sposobu  ich  dostarczania  (np. niewłaściwy      
transport,      zabezpieczenia),      Wykonawca      zobligowany       jest  do natychmiastowego działania 
w celu zapewnienia ciągłości żywienia. 
 
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Adres Niepublicznego Przedszkola „wyspa skarbów” 
Ulica. Bł. Luigiegi Novarese 8 
67-200 Głogów 
 
WARUNKI UDZIAŁU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 
a) posiadają możliwości techniczne i organizacyjne, zasoby kadrowe i finansowe- załącznik nr 
2 
b) posiadają doświadczenie w świadczeniu usług cateringu na rzecz przedszkola min. 2 lata – 
załącznik nr 4 
c) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym i podpiszą stosowne 
oświadczenie. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności dotyczące przedmiotowego zapytania w 
szczególności: 
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 posiadaniu  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji,  o  ile  niższy  próg  nie  wynika   z 
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika;  
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Oferent będzie podlegał 
odrzuceniu z postępowania  - załącznik nr 3.  
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Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie odrzuceniem 
oferty. 
 
Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu: 
a) Zamawiający oceni, czy Oferent spełni warunki, o których mowa w pkt. WARUNKI 
UDZIAŁU  na podstawie złożonych wraz z Ofertą dokumentów. 
b) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 
„spełnia – nie spełnia”. Oferent, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony. 
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy/unieważnienia 
postępowania bez podania przyczyny. 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Ofertę należy złożyć do dnia 04.10.2018 godzina 23.59 
• osobiście w biurze projektu Zamawiającego: ul. Bł. Luigiego Novarese 8 Głogów, 67-200 
• lub pocztą/kurierem pod w/w adres 
• lub na adres e-mail wyspaskarbow@cisi.pl - skan/zdjęcie podpisanej oferty cenowej 
 
Uwaga !!!!! Wiążącą jest data dostarczenia oferty. 
 
OCENA OFERT 
a. Zamawiający oceni i porówna oferty, które: 
a) zostaną złożone przez Oferentów niewykluczonych; 
b) nie zostaną odrzucone; 
c) spełniają wymogi Zamawiającego. 
b. Kryterium oceny złożonych ofert. 
a) Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o poniższe kryteria: 
 KRYTERIUM I: cena (80 %) 
 KRYTERIUM II: Klauzule społeczne (20%) 
 
KRYTERIUM I: 
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą 
ilość punktów (załącznik nr 1) na podstawie obliczeń z zastosowaniem poniższego wzoru: 
 
X = ((Cn : Cb) x 100) x 80% 
 
Gdzie: 
 
X – ilość otrzymanych punktów Cn – cena najkorzystniejszej oferty Cb – cena oferty badanej, 
  
 
KRYTERIUM II: 
Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” (20% tj.20 pkt.), zostaną przyznane na podstawie 
oświadczenia według załącznika  (oświadczenie o spełnieniu/niespełnieniu klauzul społecznych – 
załącznik nr 5) zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane 
klauzule społeczne, tzn. ile osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub takich o których mowa  w 
przepisach o zatrudnieniu socjalnym przy jego realizacji zostanie zaangażowanych (zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę) min. na cały czas jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji 
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zamówienia. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie min. 1 osoby spełniającej w/w 
warunki.  
  
Punkty za klauzule społeczne zostaną przyznane w następujący sposób: - spełnienie wymogu 
określonego jako klauzula społeczna – 20 punktów - brak spełnienia wymogu określonego jako klauzula 
społeczna - 0 punktów  
  
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 20 punktów.  
  
Zatrudnienie wskazanej liczby osób będzie trwało nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudniania ww. osób. Na żądanie zamawiającego, wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie 
udokumentować fakt zatrudniania ww. osób, w szczególności poprzez przedłożenie umów oraz 
dokumentów poświadczających status osób zatrudnionych. W przypadku niezatrudniania (w formie 
umowy o pracę) w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej liczby wskazanych 
osób (chyba, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy), zamawiający ma prawo 
naliczyć karę umowną w wysokości 50% wartości przedmiotu zamówienia.  
 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów  (z 
kryteriów oceny 1-2).  
  
W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać 
Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż 
zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.   
 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI: 
 
Aneta Czyrko – wyspaskarbow@cisi.pl 
 
LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 
 

 Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
 Oświadczenie – załącznik nr 2 
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 3 
 Oświadczenie – wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 4 
 Oświadczenie – klauzula społeczna – załącznik nr 5 

 
DODATKOWE INFORMACJE: 
 
a. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 
przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia. 
b. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i innych informacji. 
c. Oferenci, którzy złożą ważne oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w 
formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres 
pocztowy).  
d. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki. 
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e. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania 
ofertowego, przed upływem terminu składania ofert. 
f. Zamawiający zawrze umowę z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w przedmiotowym zapytaniu ofertowym. 
g. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku obowiązku 
wprowadzenia diet bądź innych zmian w zakresie żywienia. 
h.         Należność za właściwie wykonaną usługę Zamawiający realizuje na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury, z zachowaniem postanowień wynikających z podpisanej umowy). 
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Załącznik nr 1  
 
 
 
 

 
 
W związku z zapytaniem ofertowym na: „Usługę Cateringu dla docelowej grupy maksymalnie 40 
dzieci w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020 pn. „Specjalne potrzeby i równe szanse w przedszkolu WYSPA SKARBÓW” zgodnie z 
treścią zapytania ofertowego - przedkładam ofertę z uwzględnieniem całodziennej ceny 
jednostkowej  tj. śniadanie, zupa, II danie z podwieczorkiem dla 1 dziecka, w wysokości: 
 
………………… zł brutto, (słownie: ………………...…………………………… zł), 
 
………………… zł VAT, 
 
………………… zł netto. 
 
 
 
Składając ofertę oświadczam 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z 
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 
  

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia. 

 

 ……………………………… 

Podpis 

 
 
 

Dane wykonawcy 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy   

Adres   

Telefon   

Adres e-mail   
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Załącznik nr 2 
 
 
 

 
 
 
 
Oświadczam, że: 
 
 wskazana cena jest wiążąca i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotowego zapytania, również tych nieujętych w treści zapytania ofertowego, a istotnych dla 
jego realizacji, 
 nie wnoszę zastrzeżeń do treści zapytania ofertowego, 
 posiadam  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuję  potencjałem  technicznym     
i osobowym umożliwiającym realizację niniejszej oferty, 
 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację 
przedmiotowego zamówienia, 
 nie byłem/-am karany/-a za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego bądź 
przestępstwo skarbowe. 
 

……………………………………  
Podpis 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dane wykonawcy 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy   

Adres   

Telefon   

Adres e-mail   
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Załącznik nr 3 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 
 

 
 
Ja, niżej podpisany(a), w imieniu ………………………………………………………………. 
oświadczam,   że   nie   jestem  powiązany   osobowo   lub   kapitałowo  z Zamawiającym. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami        wykonującymi         w         imieniu         Zamawiającego         czynności         związane  
z przedmiotowym zapytaniem ofertowym polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
 

 ……………………………………………………… 
 Podpis 
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Załącznik nr 4 
 
 
 

Oświadczenie  - wykaz zrealizowanych usług cateringowych dla przedszkoli. 
   

Wykaz wykonanych /wykonywanych usług cateringowych –  wraz z podaniem ich przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. 

 
 
 

Nazwa i adres podmiotu 
udzielającego zamówienia 

Rodzaj zamówienia - opis Czas trwania zamówienia 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
   

……………………………… 

Podpis 
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Załącznik nr 5 
 

Oświadczenie o spełnieniu/niespełnieniu klauzul społecznych 
  
  
 

  
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na usługę cateringową – przygotowanie oraz 
dostarczanie posiłków dla Przedszkole Niepubliczne Wyspa Skarbów Cichych Pracowników Krzyża 
ul. bł. Luigiego Novarese 8 67 – 200 Głogów, oświadczam, że przy realizacji zamówienia będą/nie 
będą* stosowane klauzule społeczne, tzn. przy jego realizacji zostaną/nie zostaną* zatrudnione osoby 
z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne lub takie o których mowa w przepisach o zatrudnieniu 
socjalnym, w liczbie……….. 
 Przy realizacji zamówienia osoby te będą zajmowały się:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Zatrudnienie wskazanej liczby osób będzie trwało nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudniania ww. osób. Na żądanie zamawiającego, wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie 
udokumentować fakt zatrudniania ww. osób, w szczególności poprzez przedłożenie umów oraz  
                                                           
  

  
  

........................................................................... 
Podpis 

 * niepotrzebne skreślić 

Dane wykonawcy 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy   

Adres   

Telefon   

Adres e-mail   


