Kraków, dnia 03.01.2019 r.

ROZEZNANIE RYNKU NR 22_MOWES_SubS_C
dotyczące cateringu podczas warsztatów tematycznych
dla Uczestników projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” rekomendowany
do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
w Krakowie - Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej,
Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju
ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy
o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0046/16.
I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa i adres Zamawiającego
fundacją pod firmą: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, wpisaną w rejestrze stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372149 (dokumentacja
przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego), adresem: ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków, NIP 6772351748.
Adres do korespondencji: ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków.
II. WARUNKI UDZIAŁU
Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe 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.

Oznaczenie CPV:
55320000-9 - Usługi podawania posiłków
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III. SZCZEGÓŁY ROZEZNANIA
1)
Przedmiot rozeznania
Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu wybrania najkorzystniejszej oferty dotyczącej cateringu na potrzeby
przeprowadzenia warsztatów tematycznych dla uczestników projektu.
Przedmiotem rozeznania jest usługa cateringowa dla grupy ok. 10-20 osób – uczestników warsztatów
tematycznych w dniu 11.01.2019 w Nowym Sączu. Powyższą liczbę osób należy przyjąć do kalkulacji. Termin
warsztatów może ulec zmianie, przy czym zamawiający zawiadomi wykonawcę nie później niż 1 dzień roboczy
przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi cateringowej.
Czas trwania warsztatów to maksymalnie 8 godzin lekcyjnych, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem.
Harmonogram przesłany zostanie wykonawcy (e-mailem) na 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia świadczenia
usługi cateringowej. Przewiduje się następujący cykl świadczenia usługi cateringu: przerwa kawowa – przerwa
obiadowa – przerwa kawowa.

55321010-6 Usługi przygotowywania posiłków
55400000-4 Usługi podawania napojów
2)
Standard minimum usługi
1. Usługa obejmuje:
a. Serwowany obiad, na który będzie się składać: zupa, drugie danie: porcja mięsa, zestaw surówek co najmniej 2
do wyboru, dodatek (ziemniaki, ryż, kasza, itp.), deser (ciasto lub owoc), kompot.
b. Ciągłą przerwę kawową: napoje ciepłe nielimitowane - kawa, herbaty, śmietanka (w opakowaniach
jednorazowych) lub mleko w dzbanku, napoje zimne limitowane, lecz nie mniej niż: – sok (350 ml/os), woda (250
ml/os.) mix ciastek: np. kruche, francuskie, mini drożdżówki, babeczki.
2. Przerwa kawowa będzie serwowana na zasadzie szwedzkiego stołu – nie wymaga obsługi kelnerskiej.
3. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu
produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych o ważnym okresie przydatności do spożycia, w
opakowaniach posiadających stosowne atesty.
4. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie
przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.).
5. Wykonawca jest zobowiązany do estetycznego podawania posiłków.
6. Wykonawca zapewni podanie gorącego posiłku (obiad) w trakcie trwania szkolenia, na godzinę uzgodnioną z
Zamawiającym.
7. Wykonawca odpowiada za podanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi
żywności i wyżywienia zbiorowego.
8. Wykonawca zapewnia usługi sprzątania - przez usługę sprzątania zamawiający rozumie doprowadzenie
pomieszczenia, w którym odbyła się usługa cateringowa do stanu pierwotnego.
9. Wykonawca odpowiada za usuwanie i utylizację odpadów i śmieci.
10. Wykonawca przygotuje stoły w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
11. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce,
urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu
posiłków.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów zleconej usługi – na każdym
etapie oraz w każdej chwili w miejscu przygotowywania posiłków i ich dostawy.
13. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięć ilościowych w ramach zlecenia.
3) Miejsce realizacji:
Nowy Sącz: dokładny adres Zamawiający poda po rozstrzygnięciu rozeznania.
IV. SPOSÓB SPORZADZENIA OFERTY
1)
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w rozeznaniu i przygotować
Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2)
Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego
rozeznania rynku.
3)
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i/lub wariantowych.
4)
Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wskazana ceny (brutto) za usługę cateringową podaną
w formularzu oferty.
5)
W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną
słownie.
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1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
1.1. Kryterium 1
Wykonawca zatrudnia osoby:
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Kryteria oceny ofert:

a) bezrobotne lub młodociane w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
lub
b) niepełnosprawne, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych,
lub
c)na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Podmiot składający ofertę spełnia jeden z powyższych warunków – 20 pkt.
1.2. Kryterium 2
Podmiot składający ofertę należy do sektora Podmiotów Ekonomii Społecznej – 30 pkt
1.3. Kryterium 3
Cena za 1-dniową usługę cateringową dla 1 osoby – 50 pkt
Liczba punktów, w ramach kryterium cena, zostanie przyznana wg następującej formuły;
Najniższa oferowana cena brutto
------------------------------------------------------------------------------ x 50 = liczba pkt.
Cena brutto badanej oferty
V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 09.01.2019 r. do godziny 15:00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura
Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych lub na adres poczty elektronicznej).
Ofertę można składać:
1) osobiście w Biurze Projektu – ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków,
2) e-mailem na adres – olga.galek@mila.org.pl
Osoba kontaktowa: OLGA GAŁEK olga.galek@mila.org.pl
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VI. INFORMACJE DODATKOWE
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się
z Oferentami w celu uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Zasady konkurencyjności.
W wyniku przeprowadzonego rozeznania wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta zgodnie z Podręcznikiem
Kwalifikowania Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku NR22_MOWES_SubS_C
Prowadzący postępowanie: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków

OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 03.01.2019 r. o postępowaniu w trybie rozeznania rynku, której przedmiot
stanowi usługa cateringowa dla grupy ok. 10 -20 osób – uczestników warsztatów tematycznych w dniu 11.01.2019 w
Nowym Sączu,
Ja niżej podpisany/a: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………….………………………………………………,
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
stawka za 1- dniową usługę cateringową dla 1 osoby ……………. (słownie:…… złotych……/100 groszy) złotych
brutto
Równocześnie oświadczam, iż:
1. zatrudniamy osoby1:
a) bezrobotne lub młodociane w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
lub
b) niepełnosprawne, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
lub
c) na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia .
2. jesteśmy Podmiotem Ekonomii Społecznej 2.
Jednocześnie oświadczam, iż:
1. akceptuję ramowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone w ogłoszeniu;
2. nie zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………, dnia …………… 2019 r.

1
2

Jeśli Wykonawca nie spełnia warunków, niepotrzebne skreślić.
Jeśli Wykonawca nie spełnia warunków, niepotrzebne skreślić.
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…………………………………………………
Pieczęć i podpis Przedstawiciela Wykonawcy

