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Bielsko Biała, 01 marca 2019r. 
 

Nr sprawy: 3/EFS/2019/11.01.03 

 
 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 
z dn. 01.03.2019r. 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Zamawiający: Europejskie Przedszkole „FIGLARZ” S.C. Dorota Konieczna - Goworowska,   

 Marek Konieczny, Łukasz Konieczny 
 Adres siedziby: 43-382 Bielsko Biała, ul. Cieszyńska 434  
 NIP 5472101805; REGON 241124190 
 
Tryb:  postępowania o udzieleniu zamówienia w trybie konkurencyjności na podstawie Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014  
– 2020, wydane przez Ministerstwo Rozwoju z dn. 19 lipca 2017r. (dalej: Wytyczne)  
– zamówienie przeprowadzone w oparciu o zasadę uczciwej konkurencji o wartości nie 
przekraczającej 50 000 PLN netto. Beneficjent nie należy do sektora finansów publicznych, 
tym samym nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.) 

 
Kategoria: usługi 
 
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi wyżywienia (przygotowanie wyżywienia i jego dostawa) na 
potrzeby funkcjonowania nowoutworzonych miejsc przedszkolnych dla dzieci  w wieku 3-4 lat w projekcie 
„Otwieramy okno na świat”. 
 
Projekt: „Otwieramy okno na świat - wyrównywanie szans, edukacja otwarta na inne kultury i sposoby życia” 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1 Ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej (dalej: Projekt) 
 
Nr projektu: WND-RPSL.11.01.03-24-0226/18 
 
Informacje o zamówieniu dostępne są na stronie internetowej http://www.figlarz.eu 
 
II. SKŁADANIE OFERT 
 
Termin składania ofert:  do dnia 22 marca 2019r., do godz. 10:00 
 
UWAGA: oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Nie przewiduje się publicznego 
otwarcia ofert. 
 
Miejsce i sposób składania ofert: Osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Cieszyńska 434  
(43-382) Bielsko Biała lub za pośrednictwem poczty/kuriera lub elektronicznie na adres e-mail:  
figlarz434@gmail.com (skan wypełnionej i podpisanej oferty). 
 

http://www.figlarz.eu/
mailto:figlarz434@gmail.com
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E-mail, na który należy wysłać ofertę: figlarz434@gmail.com 
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Łukasz Konieczny, tel. 601 454 712 
 
Sposób składania oferty: 
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, a kolejne strony 
powinny zostać ponumerowane i zaparafowane. W przypadku Wykonawców zagranicznych oferty sporządzone 
w języku wykonawcy muszą zawierać polskie tłumaczenie. 
2. Oferta powinna być tak sporządzona, aby można było stwierdzić zgodność oferty z zapytaniem oraz powinna 
posiadać cenę. 
3. Ofertę sporządzić na drukach stanowiących załącznik do Zapytania ofertowego – Załącznik 1 Formularz oferty. 
4. Ofertę należy podpisać przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub posiadającą 
pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnika należy załączyć oryginał pełnomocnictwa. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. 
6. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
7. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub 
wyjaśnienia złożonej oferty. 
8. Ofertę zawierająca wszystkie załączniki i oświadczenia należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub za 
pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie Zamawiającego: 
 
Europejskie Przedszkole „FIGLARZ” S.C. 
43-382 Bielsko Biała,  
ul. Cieszyńska 434  
 
9. Kopertę należy opisać podając numer sprawy będący numerem identyfikacyjnym postępowania: 
Nr sprawy: 3/EFS/2019/11.01.03 
10. Kopertę opieczętować lub opisać dodatkowo danymi umożliwiającymi identyfikację Oferenta. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Cel zamówienia 
Zamówienie udzielane jest w celu realizacji projektu polegającego na utworzeniu dodatkowych 15 miejsc  
(w tym: 8 dla dziewczynek, 7 dla chłopców) dla dzieci w wieku 3-4 lat w Europejskim Przedszkolu Figlarz  
w Bielsku-Białej, wprowadzeniu zajęć dodatkowych dla 36 dzieci (w tym: dla 18 dziewczynek oraz dla 18 
chłopców) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonaleniu umiejętności i kompetencji przez 7 osób  
z personelu przedszkola w obszarze pedagogiki specjalnej. W ramach projektu zaplanowano adaptację  
i doposażenie pomieszczeń oraz placu zabaw dla dzieci, a także wyposażenie sal przedszkola w sprzęty i pomoce 
dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych. W projekcie utworzone zostaną 2 nowe 
stanowiska pracy. 
 
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi wyżywienia (przygotowanie wyżywienia i jego dostawa) na 
potrzeby funkcjonowania nowoutworzonych miejsc przedszkolnych dla dzieci  w wieku 3-4 lat w projekcie 
„Otwieramy okno na świat”. 
 
Wymogi dotyczące usługi wyżywienia: 
 
1. Usługa polega na przygotowaniu i dostawie do siedziby Zamawiającego 15 zestawów – wyżywienia/dzień w 
wymiarze określonym w harmonogramie wskazanym w pkt. 3 poniżej w okresie świadczenia usługi wskazanym 
w pkt. 2 poniżej. 
 
2. Okres świadczenia usługi: od 01.04.2019r. do 31.03.2020r. 

mailto:figlarz434@gmail.com
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3. Harmonogram dostaw wyżywienia: 
 
a) Przygotowanie i dostawa wyżywienia będą realizowane w dni robocze przez okres wskazany w pkt. 2 powyżej, 
b) Posiłki (zestawy) będą dostarczane raz dziennie na adres siedziby Zamawiającego i będą składały się z: 
- drugiego śniadania 
- obiadu (min. dwa dania) 
 
4. Godziny dostaw: 
a) zestaw składający się z drugiego śniadania wraz z obiadem (min. dwa dania) będzie dostarczony do godz. 
10:30 
 
5. Ilość dostaw w podziale na lata kalendarzowe (2019r., 2020r.) 
 
ROK RODZAJ POSIŁKU  OKRES REALIZACJI  ILOŚĆ (W DANYM ROKU) 
 
2019 rok drugie   01.04.2019r. – 31.12.2019r.  2 820 porcji 
 śniadanie + dwu-   (188 dni roboczych) 
 daniowy obiad   
 
 
2020 rok drugie   01.01.2020r. – 31.03.2020r.  945 porcji 
 śniadanie + dwu-  (63 dni robocze) 
 daniowy obiad   
 
 
ŁĄCZNIE     12 miesięcy    3 765 porcji 
 
 
6. Dostawy wyżywienia będą realizowane w ilości dziennej (ilość porcji/zestawów na dzień) odpowiadającej 
zgłoszeniu przewidywanej obecności dzieci w przedszkolu – zgłoszenie będzie przekazywane drogą telefoniczną, 
za pośrednictwem wiadomości SMS lub wiadomości e-mail przez przedstawiciela Zamawiającego w dniu 
poprzedzającym dostawę wyżywienia, maksymalnie do godz. 17:00. W przypadku dni wolnych od pracy 
(niedziele, święta) zgłoszenie dokonywane będzie do godz. 17:00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego 
dzień wolny. 
 
7. Ilość dostaw (ilość porcji na dzień) rozliczana będzie miesięcznie na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego dostaw, przy czym rozliczenie finansowe odbywać się będzie w okresie miesięcznym. Powyższe 
podyktowane jest faktem przyjęcia przez Zamawiającego szacunkowego zapotrzebowania na usługę (ilość 
porcji na dzień i w miesiącu), a co z tym związane, konieczność dostosowania faktycznie świadczonych usług do 
ilości oszacowanej w Projekcie. 
 
Kody CPV  55321000-6 Usługi przygotowania posiłków 
  55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół  
  55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych 
 
Harmonogram realizacji zamówienia: 
Okres realizacji usługi Zamawiający określa od 01.04.2019r. do 31.03.2020r. 
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Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci (Wykonawcy), którzy posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek ich 
posiadania tj. posiadają aktualne pozwolenie/zaświadczenie/zezwolenie/decyzję Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz 
możliwości prowadzenia cateringu. 
 
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie załączonego do Formularza oferty 
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego 
pozwolenia/zaświadczenia/zezwolenia/decyzji we wskazanym powyżej zakresie bądź stosownego 
oświadczenia w tym zakresie. 
 
Wiedza i doświadczenie: 
Nie dotyczy. 
 
Potencjał techniczny: 
Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarnotechniczne do 
przewozu żywności). Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach zapewniających właściwą 
ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu 
żywności. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odbierania pojemników oraz ich mycia i wyparzania.  
 
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie złożenia przez potencjalnego Oferenta 
oświadczenia na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 
 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
Nie dotyczy. 
 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
Nie dotyczy. 
 
Dodatkowe warunki: 
Oferent zobowiązany jest złożyć Ofertę zgodną ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 
ofertowego wraz z załącznikami oraz dołączyć do niej: 

a) Aktualne pozwolenie/zaświadczenie/zezwolenie/decyzja Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości 
prowadzenia cateringu, bądź stosowne oświadczenie w tym zakresie. 

Pozwolenie lub stosowne oświadczenie należy złożyć w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości przekazanych danych. 
 
Oferent, który złoży ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zapytaniem bez 
stosownego pozwolenia/zaświadczenia/zezwolenia/decyzji Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub 
oświadczenia w tym zakresie w procesie oceny oferty zostanie odrzucony a jego oferta pozostawiona bez 
rozpatrzenia w związku z niespełnieniem kryterium formalnego składania ofert. 
 
Warunki zmiany umowy: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w umowie. 
 
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferentów: 
1. Formularz oferty wraz z załącznikami 
2. Pozwolenie/zaświadczenie/zezwolenie/decyzja Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie 
wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu lub 
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stosowne oświadczenie w tym zakresie. 
3. Dokument, z którego wynika pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę do reprezentowania oferenta (jeżeli 
nie podpisuje osoba upoważniona zgodnie z dokumentem rejestrowym). 
 
 
IV. OCENA OFERT 
 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
 

Kryterium 
Wartość 

punktowa wagi  

Cena  - łączna cena oferty brutto (w PLN) 70% (70 pkt) 

Klauzula społeczna 30% (30 pkt) 

 
Ocena kryterium „Cena” 
 
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę (łączna cenę oferty brutto) otrzyma 70 pkt. Pozostali Oferenci 
odpowiednio mniej w oparciu o wzór: 
 
                         Cena oferty najniższej 
 Liczba punktów =  ----------------------------------------  x  70 
                     Cena oferty badanej  
 
 
Ocena kryterium „Klauzula społeczna” 
 
Zamawiający przyzna 30 punktów Oferentowi, który spełni kryterium klauzuli społecznej: 
 
Klauzula społeczna: 
Zamawiający zaleca, aby wśród osób bezpośrednio wykonujących zamówienie zatrudniona była co najmniej  
1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego 
bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, 
określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku i przyzna odpowiednią ilość punktów na podstawie 
złożenia przez potencjalnego Oferenta oświadczenia na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego Zapytania ofertowego. 
   
2.  Suma punktów przyznanych za powyższe kryteria będzie stanowić końcową ocenę oferty. 
3.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
4. W trakcie obliczania punktacji Zamawiający zastosuje zaokrąglenie otrzymanego wyniku do dwóch miejsc po 
przecinku 
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V. WYKLUCZENIA  
 
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane 
przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Oferent zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą 
oświadczenia – załączonego w treści Formularza oferty. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim 
kapitałowo i/lub osobowo zostaną wykluczone z postępowania, a zamówienie będące przedmiotem niniejszego 
postępowania nie zostanie im udzielone.  
 
Przez powiązania kapitałowe i/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, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) Uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b) Posiadaniu, co najmniej 10% 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, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli.  
 
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli 
prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników lub też złożyli ofertę po terminie. 
 
VI. ZAŁĄCZNIKI  
 
1. Formularz oferty z Załącznikami (w tym: Oświadczenia)  
2. Umowa (projekt)  
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania w zakresie przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia, a także dokonania wszelkich innych zmian. 
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