ZAPYTANIE OFERTOWE
pn.
„DOSTARCZENIE CATERINGU DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW INSTRUKTOR I TRENER BADMINTONA”
w związku z realizacją projektu pt.: „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q-WYQALIFIKOWANE”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji
osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
NUMER POSTĘPOWANIA: 02/Q/17/PZB
Rzeszów, 19.10.2017 r.

I.

ZAMAWIAJĄCY:
Podkarpacki Związek Badmintona z siedzibą w Rzeszowie ul. Pułaskiego 13a, 35-011 Rzeszów wpisany do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067467, NIP 813 109 49 74, REGON 690032445
www.badminton-rz.pl
e-mail: pdkbad@gmail.com

II.

INFORMACJE OGÓLNE:

1.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego – zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych
Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz
dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia i dopuszcza udział
Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, składając pisemne oświadczenie.
Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
Wykonawca powinien uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie
przedmiotu zamówienia.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

III.
1.

2.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
55321000-6 Usługa przygotowywania posiłów
55520000-1 Usługa dostarczania posiłków
Przedmiot zapytania ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze
znakiem Q-WYQALIFIKOWANE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i
kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
Przedmiotem zapytania jest zapewnienie wyżywienia uczestnikom szkoleń na Instruktora oraz Trenera Badmintona, na każdy
dzień szkolenia w formie:
a) serwisu kawowego,
b) zestawu obiadowego
Na serwis kawowy składają się:
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•
•
•
•

co najmniej trzy rodzaje ciastek, drobne, słone lub słodkie przekąski typu paluszki i kruche ciastka albo owoce (co najmniej
200 gram na osobę),
gorąca kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana (co najmniej 0,5 litra na osobę), cukier, śmietanka do kawy w
wystarczającej ilości oraz cytryna,
zapewnienie niezbędnych naczyń i sztućców w wystarczającej ilości,
obowiązek uprzątnięcia resztek pożywienia i naczyń po posiłku.

Na zestaw obiadowy składają się:
• zupa,
• drugie danie,
• zestaw sałatek,
• napoje,
• zapewnienie niezbędnych naczyń i sztućców w wystarczającej ilości,
• obowiązek uprzątnięcia resztek pożywienia i naczyń po posiłku.
4.
5.

11.

Przewidywana ilość grup: 3 (po 12 osób na grupę).
Zamawiający zastrzega, że zajęcia mogą być realizowane w dowolne dni tygodnia ze szczególnym uwzględnieniem dni wolnych
od pracy i systemu weekendowego tj. soboty i niedzieli.
Przewidywana ilość osobodni wyżywienia: 1620 (serwis kawowy + zestaw obiadowy).
Harmonogram szkolenia ustala Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia do 24h
przed jego rozpoczęciem oraz prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić podczas ustalania menu i przygotowywania posiłków specjalne potrzeby żywieniowe
uczestników szkoleń (dieta wegetariańska, bezglutenowa itp.) zgodnie z informacją przekazaną przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.
Zamawiający nie definiuje rodzaju naczyń, na jakich mają być dostarczane posiłki. Wybór naczyń pozostaje po stronie
Wykonawcy, przy czym naczynia, w których dostarczone będą dania i produkty, muszą gwarantować, że posiłki będą świeże i
ciepłe.
Klauzula społeczna
Zamawiający przy udzielaniu zamówienia na zakup usług będzie stosował klauzule społeczne, określone w art. 29 ust. 4 ustawy
Pzp. Zamawiający nakłada na Wykonawcę wymóg zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osoby
będącej w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby bezrobotnej lub młodocianej w celu przygotowania zawodowego, osoby
niepełnosprawnej, bezdomnej realizującej indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnionej od alkoholu po
zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnionej od narkotyków lub innych środków
odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorej psychicznie, zwalnianej z
zakładów karnych, uchodźców realizujących indywidualny program integracji).
Dokumentowanie zatrudniania ww. osób, odbywać się będzie na podstawie pisemnej informacji składanej przez wykonawcę
(obejmującej także podwykonawcę) w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji ww. obowiązku.
Z tytułu nie spełnienia wymagań dotyczących zastosowania klauzuli społecznej (także przez podwykonawcę) Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty kary w wysokości 500,00 PLN, niezależnie od kar umownych przewidzianych w umowie.

IV.

TERMIN REALIZACJI UMOWY:

6.
7.
8.
9.
10.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 maja 2018 r. (maksymalny termin realizacji
zamówienia).
Harmonogram szkolenia ustala Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia do 24h
przed jego rozpoczęciem oraz prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.

V.

MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: województwo podkarpackie (miejscowość uzależniona od rekrutacji uczestników,
wskazana przez Zamawiającego do 24h przed rozpoczęciem danego szkolenia).
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VI.

1.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub Wnioskodawcą tj. Stawil Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów lub Partnerem Projektu tj. Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym KARABELA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokolej 14, 39-400 Tarnobrzeg osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, tj. Podkarpackim Związkiem
Badmintona lub Wnioskodawcą Projektu, tj. Stawil Sp. z o.o. lub Partnerem Projektu, tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
KARABELA Sp. z o.o. 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 drugiego
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia – według wzoru
stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a.

posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik numer 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
b.

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik numer 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
c.

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik numer 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
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Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik numer 2 do niniejszego
zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie spełniania warunku przez Wykonawcę.
3.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

4.

1)

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana, zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, tj.
zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, których żąda Zamawiający w niniejszym zapytaniu
ofertowym. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia.

2)

Niewykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Inne wymagane dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany druk OFERTA – załącznik numer 3 niniejszego zapytania ofertowego.

5.

Forma dokumentów:
1)

Wymagane dokumenty o których mowa w dziale VI należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii (z wyłączeniem
pełnomocnictwa) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2) Dokumenty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę.

VII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego zapytania ofertowego. Za złożenie oferty uważa się
również dokonanie takiej czynności wspólnie z innymi Wykonawcami.
Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje ich
odrzucenie.
Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a. musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
b. musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych
przez Wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem
przez notariusza;
c. wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby
upoważnioną/e do podpisania oferty.
Oferta musi zawierać:
a. druk OFERTA,
b. wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale VI niniejszego zapytania ofertowego,
c. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania
oferty,
d. ewentualne pełnomocnictwa.
Ofertę należy złożyć w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią. Opakowanie powinno być oznaczone
napisem:
Oferta cenowa na:
„DOSTARCZENIE CATERINGU DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW INSTRUKTOR I TRENER BADMINTONA”
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w związku z realizacją projektu pt.: „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem QWYQALIFIKOWANE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i
kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
numer postępowania: 02/Q/17/PZB
Nie otwierać przed 27.10.2017 r. przed godziną 8.00
W przeciwnym wypadku Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia.
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, opakowanie powinno posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać je nie
otwarte, w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

VIII.

MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OSOBA DO KONTAKTU:
1.

Miejsce i termin składania ofert:
a.
b.
c.
d.

2.

Termin związania ofertą:
a.
b.
c.

3.

Ofertę należy złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) na adres: Podkarpacki Związek Badmintona, ul. Pułaskiego
13a, 35-011 Rzeszów, w terminie do dnia 27.10.2017 r. do godz. 8.00
Oferty przesłane faksem, pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
Termin związania ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu.

Wskazanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami:
Do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza:
Andrzeja Rachwała
e-mail: pdkbad@gmail.com
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje pytanie pisemnie na
adres: Podkarpacki Związek Badmintona, ul. Pułaskiego 13a, 35-011 Rzeszów lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
pdkbad@gmail.com
Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i
telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy
pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie
wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

IX.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Wykonawca oblicza cenę ofertową zgodnie z dyspozycją zawartą w druku OFERTA (załącznik numer 3 do niniejszego
zapytania ofertowego).
Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
oraz obejmować wszelkie koszty w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na
podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze
składkami występującymi po stronie Zleceniodawcy.
Wszystkie wartości określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
Brak wypełnienia wymaganego pola „wartość brutto” druku OFERTA lub podanie kwoty „0” spowoduje odrzucenie oferty.
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X.

KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM
OCENY OFERTY
Procedurze oceny poddane zostaną jedynie te oferty, które zostały złożone w terminie i które spełniają wszelkie wymagania
wynikające z niniejszego zapytania ofertowego.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena brutto za jeden osobodzień wyżywienia – 70 pkt:
a. Cmin. –oznacza łączną cenę brutto oferty zawierającej najniższą cenę,
b. Cof. –oznacza łączną cenę brutto oferty ocenianej.
2. Respektowanie klauzul społecznych - 30 pkt.
1.

Cena brutto za jeden osobodzień wyżywienia: waga kryterium 70%
Kryterium „Cena brutto” będzie oceniane wg wzoru:
C = Cmin. / Cof. x 100 x 70%, gdzie:
C – cena brutto,
Cmin – najniższa cena,
Cof – cena oferty badanej,
100 – wskaźnik stały
70% – procentowe znaczenie kryterium ceny
Cena powinna być podana za 1 osobodzień wyżywienia uczestnika szkolenia w złotych wraz ze wszystkimi należnymi
podatkami i obciążeniami w odniesieniu do usługi. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą
dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.

Respektowanie klauzul społecznych: waga kryterium 30%
Kryterium „respektowanie klauzul społecznych” oceniane będzie na podstawie zadeklarowanej w formularzu OFERTA liczby
zaangażowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnionych przez Wykonawcę osób, będących w trudnej sytuacji na
rynku pracy, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, wg wzoru:
KSn
KS = -------------- x 30
KSb
KS – łączna punktacja w kryterium „Respektowanie klauzul społecznych”
KSn – deklarowana liczba zaangażowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia osób będących w trudnej sytuacji na rynku
pracy
KSb – najwyższa liczba zaangażowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia osób będących w trudnej sytuacji na rynku
pracy.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi: 30 punktów.

3.

Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w każdym z wyżej ustalonych Kryteriów oceny zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie
dokonana łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert – łączna
suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium 1 i 2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione niniejszym Zapytaniem ofertowym wymagania. Oferta
która nie będzie spełniała chociażby jednego z postawionych wymogów zostanie przez Zamawiającego odrzucona i nie będzie
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brana pod uwagę przy ocenie.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą,
który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

XI.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

XII.

Dokonania zmiany w treści niniejszego zapytania ofertowego i zmiany w terminie składania ofert.
Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź uzupełnienia wymaganych dokumentów.
Dokonania poprawy oczywistych omyłek w złożonej ofercie.
Odrzucenia złożonej przez Wykonawcę oferty w szczególności, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
c. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:
a. nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w
interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d. postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową realizację zamówienia.
Podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta była drugą w kolejności pod względem przyznanych punktów – jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy.
Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
Wyłącznej interpretacji zapisów niniejszego postępowania.
Żądania od Wykonawcy przedstawienia kwot netto wynikających z jego oferty.
Sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i
informacji.
Nie zwracania złożonych przez Wykonawców dokumentów w ramach niniejszego zapytania ofertowego.
Zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę
w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy
zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w
następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy w następujących przypadkach:

1.
2.
3.

w uzasadnionych przypadkach Stronom przysługuje prawo do zmiany terminu wykonania usługi. Za uzasadnione przypadki
uznaje się okoliczności niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia przez Strony, wydarzenia losowe niezależne od Stron;
wystąpienie sytuacji, w której konieczność wprowadzenia zmian wynika z wymagań instytucji współfinansujących realizację
przedmiotu zamówienia;
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
Określa się następujący tryb wprowadzenia zmian postanowień umowy:
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1.
2.
3.

XIII.

zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, po rygorem nieważności
strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych
okoliczności
wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Załącznik numer 1 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia
2. Załącznik numer 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań
3. Załącznik numer 3 – Druk OFERTA
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02/Q/17/PZB
Załącznik numer 1
.........................................................
pieczęć/ adres Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia na
„DOSTARCZENIE CATERINGU DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW INSTRUKTOR I TRENER BADMINTONA”
w związku z realizacją projektu pt. „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q-WYQALIFIKOWANE”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji
osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:

________________________________________________________

Adres Wykonawcy:

________________________________________________________

Oświadczam (y), że:
Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym lub Wnioskodawcą Projektu, tj. Stawil Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej
9/12, 35-025 Rzeszów lub Partnerem Projektu tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KARABELA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Sokolej 14, 39-400 Tarnobrzeg osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub Wnioskodawcą Projektu tj. STAWIL Sp. z o.o. lub Partnerem Projektu, tj. Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym KARABELA Sp. z o.o. 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 drugiego
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………..............................
miejscowość, data
...............................................................................................
pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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02/Q/17/PZB
Załącznik numer 2
.........................................................
pieczęć/ adres Wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu wymagań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na:
„DOSTARCZENIE CATERINGU DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW INSTRUKTOR I TRENER BADMINTONA”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie
kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
w związku z realizacją projektu pt.: „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q-WYQALIFIKOWANE”

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):
Nazwa Wykonawcy:

________________________________________________________

Adres Wykonawcy:

________________________________________________________

Oświadczam (y), że:
1.

posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,

2.

dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

3.

znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

……………………………..............................
miejscowość, data
...............................................................................................
pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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02/Q/17/PZB
Załącznik numer 3
.........................................................
pieczęć/ adres Wykonawcy

OFERTA
Nazwa i adres wykonawcy:
(Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie należy wpisać dane dotyczące
wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - wspólników s.c., konsorcjantów a nie tylko pełnomocnika.)

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Województwo: .....................................................................................................
NIP: .....................................................................................................
numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym: .............................................................................
adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………….
adres do korespondencji: ……………………………………………………………………..
Nawiązując do zapytania ofertowego pn. „DOSTARCZENIE CATERINGU DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW INSTRUKTOR I
TRENER BADMINTONA” w związku z realizacją projektu pt.: „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem QWYQALIFIKOWANE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5
Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, numer postępowania: 02/Q/17/PZB
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za cenę:

Przedmiot zamówienia
Catering na kurs: Instruktor
Badmintona i Trener Badmintona

Jm

Ilość

osobodzień

1620

Cena jednostkowa
brutto

Wartość brutto

Łączna wartość brutto:........................................................ zł
słownie złotych: .............................................................................................................................................…………………..…….
POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT:
1.
2.

Oświadczam(y), że zaangażuję (emy) przy realizacji przedmiotu zamówienia ………… (wpisać ilość) zatrudnionych osób
w trudnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami zapytania ofertowego oraz załącznikami do niego i nie wnoszę(imy)
żadnych zastrzeżeń, zdobyłem(liśmy) konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty i
właściwego wykonania zamówienia, a wszelkie koszty ujęte w ofercie zostały oszacowane w sposób kompleksowy (bez względu
na okoliczności i źródła ich powstania).
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3.
4.
5.
6.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonam/y na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ogólnych warunkach
umowy.
Akceptuję(emy) wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
Informuję, że wybór mojej oferty:
 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług:
…………………………………………………… - ………………………….. zł netto
Nazwa towaru/usługi
wartość bez kwoty podatku VAT
…………………………………………………… - ………………………….. zł netto
Nazwa towaru/usługi
wartość bez kwoty podatku VAT

7.

Pouczony(eni) o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Dz.U. nr 88, poz.
553, z późn. zm. ) oświadczam(y), że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień
złożenia oferty.

……………………………..............................
miejscowość, data
.................................................................................................
pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia (sporządzone wg załącznika
numer 1 do zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań (sporządzone wg załącznika numer 2 do zapytania ofertowego).
3. Inne1

1

Jeżeli dotyczy
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