#

ffi,

KAP'TAŁ tUDZł(l

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczectn, dnia27 lutego 2013 roku
Zapy tanie

o

fertow e nr

I

1 I 20

L3AVND-PO KL.

0 9. 0 2. 0

0 -32 -0 4

4 I

12

Szanowni Państwo.

w związkl z realizacją Projektu pt. ,,Mam zawod i kwalifikacje _ mam pracę" w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanego Ze Środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX - Rozwoj wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2,,Podniesienie atrakcyjnoŚci i jakościszkolnictwa
zawodowego", zapraszamy do złoŻenia oferty na ,,Przygotowanię i dostarczenie sęrwisu
kawowego, obiadów i posiłkÓw regeneracyjnych dla uczestników projektu''.

I.

Zamawiający
Centrum Edukacj i Ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 1 15
70-760 Szczecin

II.

opis przedmiotu zamówienia
1.

przedrniotem zamówienia jest usługa Przygotowania i dostarczenia serwisu
kawowego, obiadów i posiłków regeneracyjnych dla uczestników projektu
w związku z realtzacją Projektu pt. ,,Mam zawod i kwalifikacje - mam pracę''
w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczęcinie, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznęgo. Priorytet IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanię 9.2 ,,Podniesienie
atrakcyjnoŚci i jakościszkolnictwa zawodowego". Ptzęz ,,serwis kawowy'o
Zamawiający rozumie przygotowanie i podanie jednorazowo na jedną osobę:
karvy, herbaty, wody lub innych napojów/soków, ciasta lub innych przekąsek bez
ograniczeń w trakcię trwania zajęÓ' Przez,,obiad'' Zamawiający rozunie gorący
posiłek składający się z dwóch dań, surówki i napoju. oferent zobowtęany jest do
ułoŻenla męnu w uzgodnieniu z Zamawiającym. Przez rrposiłek regeneracyjny''
Zamawiający rozumie gorącą Zupę z wkładką oraz pieczywem (zupa dostarczona
w tęrmosach, podana w pojemnikach jednorazowych);

2. usługa obe.imuje

_

częśćI zamówienia:

i

dostarczenie sęrwisu kawowego wtaz z zapewnieniem
zastaluy oraz innego wyposazenia niezbędnego do realizacji usługi dla trzech
uczestników w ramach doradztwa zawodowego:

a) przygotowanie

Biuro Projektu: ,,Mam zawód i kwalifikac|e _ mam pracę''
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usługa będzie realizowana dla 3 osób na kazdym poradnictwie
zawodowym (3 razy w tygodniu po 3 godziny doradztwa i poradnictwa

Zawodowego przez 12 miesięcy);
serwis kawowy dostępny bez ograniczeń podczas trwania 3*godzinnego
doradztwa zawodowego;

b) przygotowanie i dostarczenie serwisu kawowego wraz z zapewnieniem
zastary otaz innego wyposazenia niezbędnego do realtzacjt usługi dla

uczestników kursów językowych fięzyka angielskiego i języka niemieckiego):
o usługa będzie realizowana dla 20 osób podczas rea|izacji kursów (2 razy
wtygodniu poŻ godziny zajęc,łącznte 60 spotkań);
. serwis kawowy dostępn5z bez ograniczen podczas trwania Z-godzinnych
zajęć językowych;

c)

przygotowanie i dostarczenie serwisu kawowego wraz z Zapęwn|eniem
zastawy oraz innego wyposażenia niezbędnego do rcalizacji usługi dla
uczestników kursu z zal<ręsu stosowania Środków ochrony roŚlin przy uŻyciu
opryskiwaczy:
. usługa będzie realizowana dla 60 osob (3 cykle kursu w grupach 20_
osobowych w trybie weekendowym, tj. sobota i niedziela, łącznie po 16
godzin wykładów i ćwiczeń dla kazdego cyklu kursu);
o sęrwis kawowy dostępny bez ogranic zeń podczas trwania kursu;

częŚć II zamówienia:

a) przygotowanie i dostarczenie obiadow grupowych wraz z zapewnieniem
zastawy oraz innego wyposazenia niezbędnego do realtzacji usługi dla
uczestników wyjazdów studyjnych realizowanych w grupach 8-osobowych
wraz Z Trenerem (8 uczestnikow Projektu i Trener) - łącznie 36 obiadów;

i dostarczęnie posiłków regeneracyjnych w opakowaniach
jednorazowych wraz z sztlccami i serwetkami dla uczestników praktyk
zawodowych i kursu ,,Drwal - operator pił łańcuchowych i wykaszarek
zamontowanych na silnikach spalinowych":
o Projekt zakłada realizację 4 cykli l0_dniowych praktyk zawodowych
w grupach 4-osobowych (od poniedziałku do piątku) - łącznie 160
posiłków regeneracyj nych;
. Projekt zakłada realtzację 3 cykli kursu ,,Drwal operator pił
łańcuchowych i wykaszarek zamontowanych na silnikach spalinowych''
w grupach 8-osobowych po 25 dni zajęĆ w kaŻdym cyklu (łącznie 600
posiłków regeneracyjnych); zajęcia będą realizowane 4 ruzy w tygodniu,
od poniedziałku do soboty'

b) przygotowanie

Biuro Projektu: ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczej
70-760 szcze.in, ul. Batalionów Chłopskich ll5
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III.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

CzęŚć I zamówienia:

1'

miejsce realizacji: sale wykładowe w Centrum Edukacji ogrodnicze.j w Szczecinie,
ulica BatalionóW Chłopskich 775,70 * 760 Szczecin;

Ż. termin realtzacji serwisu kawowego

clla uczestników doradztwa zawodowego od
chwili podpisania umowy do 31 stycznia2014 roku; Zamawiający zobowiązuje się
dostarczyć oferentow

i

szczegoŁowy pl an zaj ęć;

3. termin realizac1t serwisu kawowego dla uczestników kursów językowych

w okresach od kwietnia do czerwca oTaZ od września do listopada 2013 roku;
Zamawiający zobowięuje się dostarczyć oferentowi szczegołowy plan zajęć
kursów językowych;

4. termin reallzacji

serwisu kawowego dla uczestników kursu z zakresu stosowania
środków ochrony roślinprzy uŻyciu opryskiwaczy w okresię od kwietnia do
listopada 2013 roku; Zamawiający zobowięu1e się dostarczyć oferentowi
szczegołowy harmono gram kursu'

CzęŚć II zamówienia:

l.

miejsce reallzacji dla dowozu obiadów uczestnikom wyjazdów studyjnych stołÓwka Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, ulica Batalionów
Chłopskich 1 l5, 70 760 Szczecin

2. termin reaIizacji dla dowozu obiadów uczestnikom wyjazdow studyjnych

od

kwiętnia do paŹdziernika 2013 roku co dwa miesiące; Zamawiający zobowiązuje
się dostarczyc oferentowi szczegółorły harmono gr am wyjazdów studyj nych;

3. miejsce realtzacji dla dowozu posiłków

regeneracyjnych uczestnikom praktyk
zawodowych - firmy na terenie województwa zachodniopomorskiego. z ktÓrymi
Zamawiający podpisze umowy o współpracy w zakresie realizacji praktyk;
Zamawiąący zobowiązuje się dostarczyc oferentowi:n1lkaz adresów tych firm;

4. termin reallzacjt dla dowozu posiłków

regeneracyjnych uczestnikom praktyk
zawodowych od lipca do pażdziemika 2013 roku; Zamawiający zobowiązuje się
do starczyć o ferentow i szcze goŁowy harmo no gram praktyk ;

5.

miejsce realizacii dla dowozu posiłków regeneracyjnych uczestnikom kursu Lasy
Miasta Szczecin - Dąbie; Zamawiający zobowiązuje się podać oferentowi z 3_
dniowym w1,przedzeniem szczegóły dotyczące miej sca dostarczania posiłkow;

6. tęrmin realizacjl dla dowozu posiłków regeneracyjn1,ch uczestnikom kursu od
kwiętnia do listopada 2013 roku; Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć
oferentowi szczegółow1, harmono gram rea|izacji kursu.

Biuro Projektu: ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczej
7o-76o Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich ll5
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia
(zprzyczyn ntezaleŻnych od Zamawiającego) oraz możliwośćrezygnacji - bez ponoszenia
kosztÓw - z przedmiotu zamówienia na 1 dzięn roboczy przed wykonaniem usługi. oferent
zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilościdostarczanych obiadów i posiłków
regeneracyjnych, potwierdzonej ptzez Zamawrującego, która będzie podstawą do wystawienia
rachunkr-r/faktury.

IV.

Warunki płatnoŚci:

1.
2.
3.

v.

zapłata za wykonanie usługi będzie ztęalizowana na podstawie rachunku lub
faktury prawidłowo wystawionej kwartalnie (koniec cZęIWca, września, stycznia
2014 roku);
uregulowanie powyzszej naleŹnościnastąpi przelewem na konto oferenta
w terminie 14 dni od daty otrzymanta faktury lub rachunku po zakonczonym
okre s i e r o zliczęnLowym ;
opóŹnienie w płatnościach,wynikające Ze zwłoki w otrzymywaniu ptzez
Zamawląącego środkowfinansowych na rcalizac.ię Projektu od Insty.tucji
Pośredniczącej, nie będzie przedmiotemtoszczen ze strony ofęrenta.

Specyfikacja dokumentacji, którą oferent musi dołączyć rJo oferty:
wypełniony druk stanowiący załącznik nr 1 -,,Formularz ofertowy'''
2. wypełniony druk stanowiący załącznik nr 2 *.,oświadczenie oferenta o braku
powiązań osobowych i kapitałowych'',

1.

3. wypełniony druk stanowiący załącznik nr 3 - ,,Kalkulacja cenowa

4'

5.

6.

dla
zamówienia'';
aktualny odpis z właściwegorejestru lub aktualne zaświadczęnieo wpisie do
ewidencji działalnoŚci gospodarczej, jeśliodrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej lub inny dokument
potwierdzający mozliwości wykonywania działalnoŚci (związanej z rea|izacją
przedmiottr zamówienia), wystawiony nie wczeŚniej nlŻ 6 miesięcy ptzed
terminem składania ofert;
polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Że oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
pTzez cały okres rea|izacji zamowienia
oŚwiadczenie oferęnta, Że będzie świadczyłusługi Żywienia zgodnie
zRozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000 roku w sprawie
warunków sanitarnych oraz zasad ptzestrzegania higieny przy produkcji i obrocie
Środkarni Spozywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi
(Dz. U. z2000 roku Nr 30, poz. 377) oraz Normami Polskiego Insty.tutu Zywności
|ź
L/,vwlenla-
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VI.

Odrzucenie ofert
Zo stanąodrzucone

o

ferly tych o ferentó w, którzy

:

1. nie spełniają warunków udzłałuw zapytaniu ofeftowym,

2. nie załączyli wymaganych dokumentów,
3. załączyIi dokumenty przygotowane niezgodnie z
w zapytaniu oferlowym.

Vn.

w1,maganiami określonymi

Kryterium oceny ofert
oferty zostaną ocenione Za pomocą systemu punktowego, zgodnie

kryterium:

Cena

- calkowiĘ

z

poniŻszym

koszt za wykonanie przedmiotu zamówienia

Najnizsza oferta otrzyma 100 punktów, natomiast pozostałe oferly proporcjonalnie na
podstawie wzoru: (cena najnizszej oferty l cęna badanej oferty) x l00. oferent moŻe
Zaproponowac tylko jednącenę całkowitąi nie moŻejej zmienic po złoŻeniuoferty.

WII.

Termin i miejsce składania dokumentów:

1. wymagane dokumenty

w

naleŻy składaó do dnia 08 marca 2013 roku do godziny l500

sekretariacie Centrum Edukacji ogrodniczej
Chłopskich l I5, 70-] 60 Szczecin;

2.

w

Szczecinie, ul. Batalionów

oferta winna znajdowac się w zamkniętej kopercie, na ktorej naleŻy umieścicnapis:

oferta na Przygotowanie i dostarczenie serwisu kawowego, obiadów i posiłkow
regeneracyjnych dla uczestników projektu w zwtązku z realizacjąProjektu ,'Mam
zawod i kwalifikacje - mam pracę'';

3. kaŻdy oferent moŻe złoŻ7lc tylko.iedną ofertę;
4. oferty winne być przygotowane i złoŻone zgodnie Z
w niniejszym zapytaniu ofertowym;

5.

oferta winna być sporządzonaw języku polskim;

6.

ofertę naleŻy złoŻyćw PLN;

7.

wszystkie koszty zwięane ze złoŻęniem oferty ponosi oferent;

8.

9.

się składanie ofert częŚciowych. oferent moŻę złoŻyc ofertę
jedną
na
lub dwie częścizamówięnia. ofęrta częściowamusi obejmować wszystkie
pozycje w danej części;
konsekwencje niewłaściwegooznakowania i złoŻenia oferly
miej scu lub terrn ini e obclązająskładaj ące go ofertę ;

Budynek A, pokój nr 4
tel/fax: +48-9r_4 61Ż-37 g, www. ceogr.edu'pl

zsogrod@um.szczecin.pi
I

\

zawartymt

dopuszcza
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l0. wszystkie oferly otrzymane przęz Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie po
wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone;

1l.osoba uprawniona do kontaktów - Andrzej Fidos, tel: 91 4613922 lub e-mail:
a' tj

x.

dosi!łceo gr.edu

"p

l'

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofęrtowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 1Ż marca 2013 roku do
godziny l500. o wynikach postępowania wsżyscy oferenci zostaną poinformowani
tęlefonicznie lub mailowo najpóŻniej do dnia |4 marca 20l3 roku do godziny l530.
W tym Samym terminię, do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania, zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia z dodatkowymi
informacjami wskazanymi w treściniriiejSzego postępowania.

X.

Informacje dodatkowe:
l

'

termin zwtęania ofertą wynosi 30 dni kalendarzo!\rych od daty składania oferl;

2.

Zamawiający zastzega sobie prawo do uniewaŻnienia niniejszego postępowania,
w całościlub części,bez podaniaprzyczyn;

3'

w przypadku, gdy oferta cenowa złoŻonaprZęZ oferenta będzie przekraczac kwotę,
jakąZamawiający zaml'erza przeznaczyc na rcalizację zamowienia, Zamawiający
zasftZega sobie prawo do prowadzęnia dodatkowych negocjacji z oferentem'
ktorego oferta zostanie lznana za najkorzystniejszą. Jeśliw wyniku negocjacji
dojdzie do zmiany treścioferty, oferent zobowlązany jest zŁoŻyc ofertę ostateczną
w terminie trzęch dni kalendarzowych od dnia zakonczęnia negocjacji.

DYRĘKiToR

Cen trum

of.urffrrodn

iczej

Lilu\łg{aińska
Podpis i pieczęć osoby upowaŻnionej
do reprezelttowan ia lamawia.jącego
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Załączntk nr

l

do Zapytania ofertowego

miejscowośc i data

FORMULARZ OFERTOWY

Centrum Edukacji Ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
70-768 Szczecin

I

a/My, niżej podpisany/podpi sani

dziaŁĄąc w imieniu

inatzecz'.
(pełna nazwa oferenta)

(adres siedziby Oferenta)

REGON

NT

NIP

........ nr

faxu

Nr konta bankowego:
nr

telefonu

e-mail

w odpowie dzi na zapytanie ofertowe, składam/składamy pontższąofertę

Biuro Projektu: ,,Mam zawód i kwalifikacie - mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczej
70-760 szczecin' ul' Batalionów Chłopskich lt5
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1.

oferuję/oferujemy za

-

,,,,CzęśćI zamówienia'o, Zgodnie Z opisem przedmiotu zamówienia

określonymw zapytaniu ofertowym' cęnę umowną:

(słownie:

..

w tym obowiązujący podatek
2.

oferuję/oferujemy

za

. ) PLN

brutto'

VAT w wysokości

,,CzęśćII zamówienia'', zgodnie

z

opisem przedmiotu

zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym, cenę umowną:

(słownie:

...) PLN

w tym obowiązujący podatek

brutto,

VAT w wysokości

Ponadto oświadczam/oświadczamy. Że:

|.zobowiązuję się/zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie
z W magantami zaw artymi w przedmi otowym zapytani u o fcrtowym ;
2.zapoznałem się/ zapoznaliśmy się z przedmiotem, warunkami zamówięnia
i akceptuję/akceptujemy

3. spełniam/spełniamy

ofertowym;

.i

e:

wszystkie wymagania dotyczące oferenta, określonęw zapy'taniu

4' akceptuję/akceptujemy termin i warunki realizacji usługi.

Podpis Oferenta

Biuro Projektu;,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczej
70-760 szczec\n, ul. Batalionów Chłopskich ll5
Budynek A, pokój nr 4

tel/f ax: +48-9r-4 6-i2-37 9,
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www. ceogr.ed u.pl
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Projekt współfinansowany ze środkóW Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowe go

OSWIADCZENIE OFERENTA
o BRAKU POWIĄZAN oSoBowYCH I KAPITAŁOWYCH

D oty czy Zap>Ąama ofertowego

nt

1

1

l

20 l 3/

WND-POKL.

09. 02.

0

0 -32 -0 44 l

I2

W związku Z realizacją Projektu pt. ,,Mam zawod i kwalifikacje _ mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanego Ze środkow Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX - Rozwoj wykształcenia
i kompetencji w regionach" Działanię 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjnoŚci i jakościszkolnictwa

zawodowego",

oświadczam/oświadczamy,

Żę nięjestem/nie jesteśmy powiązany/powiązani osobowo lub kapitałowo+ ZZamawiającym,

Centrum Edukacji ogrodniczej, ul. BatalionÓw Chłopskich 1 l5,7O_760 Szczecin.

Powiązania, o których mowa' polegają w szczególnoŚci na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej I0oń udziałow lub akcji;

3. pełnieniu funkcji czŁonka organu nadzorczego lub
pełnomocnika;

4.

zaruądzającego, prokurenta,

pozostawaniu 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.

młe.;scowośc i data

podpis Oferenta

EPrzez powięania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania mięclzy
Zamawia.jącym lub osobami upowaznionymi do
zaciąganta zobowiązall w imieniu Zamawtającego lub osobami wykonu.jącymi w inrieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty a Oferentem

Biuro Projektu: ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę''
Centrum Fdukacji Ogrodniczej
70-760 szczecin, u|. Batalionów Chłopskich ll5
Budynek A' pokó| nr 4
tel/fax: +48-9r-4 6-12-)7 9, www. ceogr.edu.pl
zsogrod@um.szczecin.pi
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Projekt współfinansowany ze ŚrodkóW Unii Europejskie.j w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączn|k nr 3 do Zapytanta oferlowego

KALKULACJA CENOWA DLA ZAMOWIENIA
Nazwa

IloŚć

Koszt jednostkowy
trrutto (PLN)

Koszt całkowity brutto

(PLN)

CzęŚć I zamówienia

przygotowanie
i dostarczenię serwisu

dla pozycji a)
w zapytaniu

kawowego wraz
z zapewnieniem
zastawy oraz innego

wyposażenia

dla pozycji b)
w zapytaniu

niezbędnego do
realizacji usługi
zgodnie

z wymaganiami
zawartymi
w przędmiotowym
zapytaniu ofertowym

na

l

dzień

dla pozycji c)
w zapytaniu

CzęŚć lI zamówienia
przygotowanie i dostarczenie obiadów
wrazz zapewnieniem zastawy oraz
innego wyposażenia niezbędnego do
real izacj i uslugi zgodn ie
z wy maganiam i zawartym

dla I osoby
i

w przedmiotowym zapytaniu

ofertowym

przygotowanie i dostarczenie posiłków
regeneracyj nych wraz z zapewn ien iem
zastawy oraz innego wyposaŹenia
niezbędnego do realizacji usługi
zgodnie z wymaganiami zawartymi
w przedmiotowym zapytaniu
ofertowym

dla I osoby

RAZEM

podpis Oferenta

Biuro Projektu: ,,Mam zawód i kwalifikac|e _ mam pracę"
Centrum tdukacji Ogrodniczei
7o-76o Szczecin, ul' Batalionów Chłopskich ll5
Budynek A, pokój nr 4

tel/f

a

x: +48_9 l-4 6-1Ż-37 9,

zsogrod@um.szczecin.pi
,

/ \1^Io
L-!

www. ceogr.ed u'pl

t&"

*#rA\

C*rutrum Edu|łłcai

%ąI-Jr*':iIi

