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„KOLOROWY ŚWIAT- ŻŁOBEK W GMINIE WIEJSKIEJ KUTNO” 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2017 
z dnia 10.03.2017r. 

dotyczy: wyboru Wykonawcy na wykonanie i dostarczenie posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobkach, 

 prowadzonej z uwzględnieniem zasady konkurencyjności. 

Zamawiający Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie  

Centrum Kształcenia w Kutnie  

Ul. Jagiełły 2 

99-300 Kutno 

Osoba upoważniona przez 

Zamawiającego do 

bieżących kontaktów, w tym 

udzielania odpowiedzi na 

pytania Oferentów 

Zespół Zamówień 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 

tel./fax. (24) 253 37 42 

Osoba do kontaktu: Róża Karasińska 

e-mail: centrum@zdz-kutno.pl 

Tytuł projektu, Nr projektu „Kolorowy świat- żłobek w gminie wiejskiej Kutno”,  

Nr RPLD.10.01.00-10-B004/16 

Przedmiot zamówienia Usługa cateringu- śniadanie, obiad (zupa +II danie), podwieczorek -dla 15 dzieci w 
wieku do lat 3 

Wspólny Słownik (CPV) – 

kod/nazwa: 

55321000-6 Usługi przygotowania posiłków 

55520000-1 Usługi dostarczenia posiłków 

Opis przedmiotu 

zamówienia 

 W cenę wlicza się przygotowanie, dowóz posiłków oraz zabranie resztek 

żywności 

 Jadłospisy ułożone powinny być zgodnie z zasadami prawidłowego 

żywienia dzieci (Instytut Żywności i Żywienia) Ułożony jadłospis 

Wykonawca w każdym tygodniu przedstawiał będzie Zamawiającemu, 

m.in. jadłospisy powinny zawierać produkty i potrawy dostosowane i 

prawidłowe do spożycia dla dzieci do lat 3; 

 Przygotowane posiłki powinny składać się m.in. z zupy mlecznej, kanapek, 

herbaty, zupy, owoców, warzyw, jogurtu, talarki ryżowe, budyń. Do 

przygotowania posiłków należy wykorzystywać sezonowe owoce i                    

warzywa. Jadłospis powinny być również przygotowane dla dzieci z 

alergiami.  

 Posiłki powinny być dostarczane 3 razy w ciągu dnia: śniadanie w 

godzinach 7.30-8.30, obiad w godzinach 11.30-12.30, podwieczorek w 

godzinach 15.30-16.30 

Miejsce realizacji zamówienia: 

Bielawki 35a 

99-300 Kutno 
 

 

Wymagania  Oświadczam, iż prowadzę działalność gospodarczą w zakresie 

przedmiotu zamówienia 
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 Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 Oświadczam, iż jako Oferent znajduję się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

 Oświadczam, iż posiadam doświadczenie w realizacji usług 

cateringowych w żywieniu dzieci do lat 3, min.3 letnie  

 W celu realizacji zamówienia wykonawca będzie używał 

produktów spełniających normy jakościowe produktów 

spożywczych; 

 Wykonawca oświadcza, że będzie przechowywał i przygotowywał 

artykuły spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 

914 ze zm.); 

 Wykonawca będzie przygotowywał posiłki ze świeżych i 

charakteryzujących się wysoką jakością produktów; 

 Wykonawca będzie kontrolował aktualny stan badań sanitarno-

epidemiologicznych pracowników mających kontakt z 

przygotowaniem, wydawaniem zestawów lunchowych. 

 

Termin realizacji 01.04.2017-28.02.2019 

 

Forma płatności Przelew z rachunku bankowego projektu na wskazany przez Wykonawcę 
rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od dostarczenia poprawnie 
wystawionego rachunku/ faktury pod warunkiem posiadania środków 
dofinansowania na rachunku projektu. 
W przypadku braku środków – niezwłocznie po ich otrzymaniu – jeśli 
upłynął w/w termin 14-dniowy. 

Kryteria oceny ofert  cena – 90 pkt. 

 Spełnienie klauzuli społecznej- 10pkt 

Sposób oceny oferty/ w tym 

przyznawania punktacji za 

spełnienie kryteriów oceny 

ofert/ 

 Cena: C- 90 pkt. 

 Klauzula społeczna: KS- 10pkt. 

Za metodę oceny oferty w zakresie klauzuli społecznej, oferta 
może uzyskać maksymalnie 10 punktów.    
- za zatrudnianie minimum 1 osoby niepełnosprawnej na umowę o 
prace na dzień zakończenia prowadzonego zapytania ofertowego  
- 10 pkt 
 - za brak zatrudnienia osób niepełnosprawnych na umowę o pracę  
na dzień zakończenia prowadzonego zapytania ofertowego- 0 pkt   

W celu potwierdzenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych na umowę o 
pracę Wykonawca składa oświadczenie o zatrudnianiu takich osób na 
dzień zakończenia prowadzenia zapytania ofertowego. 
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W przypadku nie złożenia tego oświadczenia Prowadzący postępowanie 
nie wezwie do uzupełnienia dokumentów i przyzna 0 pkt w tym kryterium. 
 
Sposób obliczenia punktów w kryterium cena: 

                cena brutto najniższej złożonej oferty 

  C =  --------------------------------------------------------------  x 90  
              cena brutto badanej 
oferty 

 
gdzie, C oznacza ilość punktów w kryterium Cena 
Maksymalnie można uzyskać 90 punktów 
Ilość punktów przyznanych ofercie = C + KS. Maksymalnie można 

uzyskać 100 pkt. 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 

przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z 

ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 

Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.  

Termin składania ofert 
24.03.2017  godz. 15.00 

Sposób składania ofert Oferty należy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi załącznik nr 1 

do Zapytania Ofertowego w nieprzekraczającym  terminie do dnia: 24.03.2017r.  

godzina 15:00  

Miejsce składania ofert: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie,  

Centrum Kształcenia w Kutnie 

ul. Jagiełły 2 

99-300 Kutno 

 

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem: 
 

Usługa cateringu dla żłobka „Kolorowy świat”   

w celu realizacji projektu „Kolorowy świat- żłobek w gminie wiejskiej 

Kutno”  

Nie otwierać przed 24.03.2017 r. godz. 15:00 

Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane i  zostaną 

zwrócone bez otwierania. 

Przedmiotowe zapytanie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego 

(www.zdz-kutno.pl), na tablicy ogłoszeń ZDZ w Warszawie CK w Kutnie oraz na 

stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.   

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami 

umieszczonymi na tej stronie, gdyż wszelkie informacje związane z zapytaniami 

do przedmiotu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

Sposób przygotowania 

oferty 

1. Sposób sporządzania oferty i okoliczności powodujące wykluczenie oferenta: 

 ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania 

Ofertowego, 

 do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt. 2 

(poniżej) Zapytania Ofertowego, 

 oferta cenowa powinna być wyrażona w PLN, 

http://www.zdz-kutno.pl/
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 oferta cenowa powinna być złożona w zamkniętej kopercie zgodnie z 

wyżej podanym opisem , 

 złożenie oferty w sposób niezgodny z powyższymi wymogami skutkuje jej 

odrzuceniem, 

 oferent zostanie wykluczony z postępowania jeżeli jest powiązany z 

zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W celu wykazania braku podstaw 

do wykluczenia w w/w zakresie wykonawca składa oświadczenie 

stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

2.    Zawartość oferty: 

Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty  

i oświadczenia, zgodnie z załączonymi wzorami: 

 ofertę cenową zgodnie z załączonym wzorem - Załącznik nr 1, 

 oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań – Załącznik    nr 2, 

 Oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 3,  

 oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej – Załącznik nr 4, 

 wzór umowy – Załącznik nr 5, 

 

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi 

wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. 

 

3.  Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z 

akceptacją postanowień umowy. 

4. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Wykonawcami, 

którzy podadzą najniższą cenę, jeżeli zaproponowana cena będzie przewyższać 

budżet Zamawiającego. Negocjacje nie będą prowadzone w przypadku 

zaproponowania przez Wykonawcę ceny równej bądź niższej od zapisanej w 

budżecie projektu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez 

wskazania przyczyny. 

Informacje dodatkowe: 1. Realizator Projektu nie przewiduje możliwości podjęcia współpracy z więcej niż 

jedną osobą/Wykonawcą, spełniającymi wymagania przedstawione w zapytaniu 

2.Wykonawca realizował będzie powierzone zadania na terenie powiatu 

kutnowskiego, gmina Kutno, w miejscu wyznaczonym przez realizatora projektu. 

3.W wynagrodzenie/zapłatę powinien być wliczony koszt dojazdu na do miejsca 

dostarczenia. 

4.Zapłata współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

Załączniki : 

1.Ofertę cenową zgodnie z załączonym wzorem - Załącznik nr 1, 

2.Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań – Załącznik    nr 2, 

3.Oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 3,  

4.Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej – Załącznik nr 4, 

5.Wzór umowy – Załącznik nr 5, 

 

ZATWIERDZIŁ 
Dyrektor Centrum Kształcenia w Kutnie 

Róża Karasińska 


