Rozeznanie rynku nr 4RR/4EDU/2021
dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe
W związku z realizacją przez 4EDU Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Pomocy Dzieciom "Ulica" i Bytomiem
Miastem na prawach powiatu projektu pn.: „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom” RPSL.09.01.05-IZ.0124-347/19 – realizowanego w okresie od 02.11.2020 do 31.12.2022 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego z Funduszy Europejskich (Europejski
Fundusz Społeczny), poszukujemy Wykonawcy, który zapewni usługę:
dostarczenia cateringu dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu.
1. Zamawiający:
4EDU Sp. z o.o.
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 3/5
NIP: 631-25-98-803
REGON: 241344550

2. Data publikacji:
19.03.2021 r.
3. Termin i sposób składania oferty:
Oferty można składać do dnia 26.03.2021 r.
w wersji elektronicznej na adres: biuro@programaktywnoscilokalnej.pl lub pocztą tradycyjną albo osobiście
w siedzibie Zamawiającego, która znajduje się pod adresem:
44-100 Gliwice,
ul. Jagiellońska 3/5
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina jej wpływu do Zamawiającego,
a nie data wysłania przesyłki.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie postępowania:
Ludmiła Mazur – tel. +48 32 302 96 80, kom: 785 051 015, e-mail: biuro@programaktywnoscilokalnej.pl
4. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku (zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto), celem realizacji
zasady efektywnego zarządzania finansami, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020. Niniejsze rozeznanie rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień
Publicznych i jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.programaktywnoscilokalnej.pl
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –RPO WSL 2014-2020.
5. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV:
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
CPV 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków.
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6. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia poczęstunku dla uczestników kursów
zawodowych realizowanych w ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom”.
W ramach projektu planuje się zapotrzebowanie wysokości 800 zestawów (usługi cateringu dla każdego
ze 100 uczestników w czasie 8 dni kursów).
Usługa obejmuje także zapewnienie stosownych nakryć (naczynia, sztućce) oraz sprzątanie po zakończeniu
konsumpcji.
Szczegółowy harmonogram kursów zostanie dostarczony Wykonawcy na 3 dni przed realizacją usług.
Liczba zamawianego poczęstunku ustalana będzie na bieżąco.
W trakcie w/w kursów zaplanowano catering w postaci zestawów:
•
serwis kawowy (kawa, herbata, napoje, drobny poczęstunek),
•
danie obiadowe.
2. Szacunkowa ilość zamawianej usługi:
•
800 zestawów.
3. Wykonawca jest zobowiązany do:
•
używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,
•
przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017, poz. 149),
•
dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością
w odniesieniu do użytych składników,
•
kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt
z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,
•
zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi
żywności.
7. Termin realizacji zamówienia:
Kursy będą realizowane w okresie od 04.2021 r. do 12.2022 r.
Dokładny harmonogram poszczególnych kursów oraz liczba uczestników będą dostarczane przez Zamawiającego
najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
8. Miejsce wykonania zamówienia:
Usługa cateringowa realizowana będzie w Bytomiu.
9. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
o posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
o posiadają niezbędny potencjał techniczny i osobowy do wykonania zamówienia,
o zobowiązują się do realizacji usługi cateringowej w całości zgodnej z przedmiotem zamówienia, opisanym
w części 6 niniejszego rozeznania.
Z możliwości realizacji zamówienia wykluczeni są Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
− Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
− Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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−

Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Kryteria oceny ofert:
Przy ocenie ofert Zamawiający zastosowane zostaną kryteria:
a) Cena – 95%
Punkty za kryterium cena oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową brutto, przyznając
jej maksymalną ilość punktów, tj. 95 pkt.

Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru:
cena najniższa oferowana brutto
liczba punktów = --------------------------------------------------- x 95 pkt
cena badanej oferty brutto

b) Kryterium społeczne – wykonywanie usługi cateringu przez co
z niepełnosprawnością̨ - oceniana w skali punktowej 0 - 5 pkt, waga 5%.

najmniej

jedną

osobę̨

Sposób obliczania oceny kryterium:
– wykonywanie usługi cateringu przez osobę z niepełnosprawnością̨ - 5 pkt,
– wykonywanie usługi cateringu przez osobę bez niepełnosprawności - 0 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania, która uzyska największą liczbę
punktów (maksymalnie 100 pkt.).

11. Uwagi końcowe:
I.

II.

III.

IV.

Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta spełniająca wszystkie wymagania, która uzyskała
najwięcej punktów zgodnie z kryteriami oceny. Zamawiający poinformuje wykonawców o wynikach
postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena podana przez Oferenta przekracza
wysokość środków przeznaczonych w budżecie Projektu na usługę objętą niniejszym
postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza oraz do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta została
uznana za kolejną najkorzystniejszą.
Umowa określała będzie cenę jednostkową brutto zestawu, natomiast liczba zamówionego przez
Zamawiającego poczęstunku ustalana będzie na bieżąco podczas realizacji projektu. Regulowanie
płatności za realizacje usługi następować będzie na podstawie faktury, przelewem w terminie 14 dni po
zakończeniu realizacji 1 edycji kursu. Termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania
przez Zamawiającego transzy z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Z tego tytułu nie należą się
Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli
się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z
zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację
niniejszego zamówienia. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku,
gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odstąpi od podpisania umowy,
Zamawiający ma prawo do wybory kolejnej najkorzystniejszej oferty.
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
Rozstrzygnięcie rozeznania zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi o wybranego Wykonawcę. Oferta oraz
inne dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Załączniki:
1. Formularz oferty
Sławomir Zielonka
Prezes Zarządu
………………………………………………..
podpis Zamawiającego
Gliwice dn. 19.03.2021 r.
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