Zapytanie 01/PSF/2018
Dotyczące wyboru Dostawcy
Artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla
uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”
w ramach projektu „FENIKS”,
realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.
Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz
FS na lata 2014-2020
Informacje ogólne
Zamawiający:
Stowarzyszanie „Pogotowie Społeczne”
Adres: 61-123 Poznań, ul. Bydgoska 6/7
NIP 7822300281
REGON 634573966

Data publikacji: 07.03.2018
Termin składania oferty: 15..03.2018
W związku z realizacją projektu „Feniks” w ramach Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej sprzedaży produktów
spożywczych przeznaczonych na przygotowanie obiadów dla uczestników Centrum Integracji Społecznej
„Darzybór” w Poznaniu.
Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności nie podlega przepisom
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty. Niniejsze zapytanie jest również dostępne na stronie internetowej Zamawiającego
www.pogotowiespoleczne.org.pl oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu OperacyjnegoPoddziałanie 7.1.2.
Opis przedmiotu zamówienia publicznego
Nazwa zamówienia: Zapytanie nr 01/PSF/2018 dotyczące wyboru sprzedawcy produktów spożywczych
przeznaczonych na przygotowanie obiadów dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w
Poznaniu, w ramach projektu „Feniks”, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.
Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
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Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie produktów spożywczych z
przeznaczeniem na przygotowanie obiadów dla uczestników Centrum Integracji Społecznej
„Darzybór” w Poznaniu
Zadanie 1.
Sprzedaż i dostarczenie produktów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie obiadów dla
uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w Poznaniu – produkty zwierzęce, mięso i
produkty mięsne
Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na produkty – załącznik 2
Zadanie 2.
Sprzedaż i dostarczenie produktów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie obiadów dla
uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w Poznaniu – Owoce i warzywa i podobne
produkty
Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na produkty – załącznik 3

Zadanie 3.
Sprzedaż i dostarczenie produktów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie obiadów dla
uczestników Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w Poznaniu – Różne produkty spożywcze
Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na produkty – załącznik 4
Szczegółowe warunki zamówienia – dotyczy zadań 1, 2 i 3:
Dostawca zobligowany jest do:
1.

2.
3.

Dostawy do Zamawiającego Wykonawca ma realizować własnym środkiem transportu w ciągu 3
/trzech/ dni od złożenia zamówienia zgodnie z ofertą, a także postanowieniami Istotnych Warunków
Zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia.
Miejsce dostawy: magazyny przy ul. Borówki 4 i Borówki 12 w Poznaniu
Dostarczony towar powinien być dobrej jakości i transportowany z zachowaniem przepisów sanitarno higienicznych HACCAP.
Termin przydatności do spożycia dostarczonych produktów – nie krótszy niż 3 miesiące z wyłączeniem
produktów mięsnych, mleczarskich, warzyw i owoców, ryb.

Podstawą wyboru oferty będzie najniższa cena oferty brutto.
Wykonawca związany jest ofertą 90 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.05.2018 r.
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Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach całego zamówienia (na poszczególne
zadania)
Nie dopuszcza dzielenia w ramach poszczególnych części.
Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej fv/rachunku
Oferent jest zobowiązany poinformować Zamawiającego na etapie składania ofert, czy i które produkty są
opodatkowane VAT RR.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1.

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:

Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe 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.
2. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach.
Kryteria oceny oferty
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać
oferta za dane kryterium

Cena brutto *

100 %

100 pkt

*Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszego
zamówienia
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Cena
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100
punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie.
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Zamawiający dokona oceny z podziałem na zadania i do realizacji każdego zadania wybierze oferenta oferującego
najniższą cenę brutto w ramach zadania.

Termin składania ofert
Sposób przygotowania i złożenia oferty
1.
2.

1.

2.
3.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Oferta musi zawierać:
 Wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z
Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem
 Załączniki nr od 2 do 4, w przypadku ofert częściowych w nagłówku załącznika, na który Oferent nie
przygotowuje oferty prosimy o zawarcie informacji „nie dotyczy”
Podpisaną ofertę wraz z ww. załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście w
zamkniętej kopercie lub listem poleconym/kurierem do dnia 15.03.2018 r. do godziny 15.00, pok. Nr 17.
Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (nie np. data nadania, data stempla
pocztowego). Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
Adres dostarczenia: ul. Borówki 4, 61-304 Poznań, pokój nr 17.
Na kopercie proszę napisać: Zapytanie 01/PSF/2018
Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: feniks@pogotowiespoleczne.org.pl

Określenie warunków zmian umowy
Zgodnie z pkt 15 Rozdziału 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz
FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym
postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia
określonego w zawartej z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem
zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Postanowienia dodatkowe i końcowe
1.
2.
3.
4.

5.

1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zamówienia.
Zamawiający zapłaci za faktycznie dostarczone produkty na podstawie rachunku/faktury wystawionych
przez Dostawcę.
Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionego rachunku/faktury.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach projektu „Feniks" realizowanego w ramach Poddziałanie 7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014+.
Wybrany Dostawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów
realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, w tym w szczególności: umożliwienie Zamawiającemu i innym uposażonym
instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usługi w ramach projektu, w tym dokumentów
finansowych.
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2.
3.
4.
5.

Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.
Z uwagi na fakt, że niniejsze Zapytanie ofertowe zostało opublikowane przed otrzymaniem środków
wynikających z umowy o dofinansowanie na realizację projektu Feniks, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

W załączeniu:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z
Zamawiającym
Załącznik nr 2 Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na produkty: Produkty zwierzęce, mięso i produkty
mięsne
Załącznik nr 3 Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na produkty: Owoce i warzywa i podobne produkty
Załącznik nr 4 Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na produkty: Różne produkty spożywcze
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