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Zaproszenie do złożeniaoferty
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinię w Bięlsku Podlaskim zaprasza do złoŻenia oferty na
przygotowanie usługi gastronomicznej na spotkaniu dla rodzin w ramach projektu ,,Rodzina
- inwestycja w przyszłość''współfinansowanego Ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata2014-2020.

I.

Nazwa i adres zamawiającego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 3 Maja 17, 17-100 Bięlsk Podlaski
tel. 85 833 2676, fax 85 833 2675
e-mail

.
.
.

:

centrum3maj a@poczta. onęt.pl

Miejsce publikacji oełoszenia o zamówieniu:
Strona internetowa: www.pcpńielskpodlaski.pl
Tablica informacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie adres: Bielsk Podlaski
ul.3 Maja 17
Tablica informacyjna Starostwa Powiatowego adres: Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza
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il.

Termin i forma składania ofert:

oferly naleŻy składać w formie pisemnej lub na e-mail (wydrukowane dokumenty należy
podpisać i zeskanować w formacie PDF) w języku polskim w terminie do 29.04.2019r.
Formularz ofertowy naleŻy wypełnić czytelną i trwałą techniką. W przypadku oferty
pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami nalęŻy złoŻyc w nieprzeztoczystej,
zabezpieczonej przez otwarciem kopercie na adres wymieniony w pkt I. Kopertę naleŻy
opisać następująco: Zapytanie ofertowe do projektu ,,Rodzina - inwestycja w przyszłośc".
ofertę w wersji elektronicznej - podpisany przez osobę upowaznioną. Skan naleŻy ptzesłaÓ

na adres e-mail określonyw pkt. I. W temacie naleŻy wpisać - Zapytanie ofertowe do projektu
_ inwestycj a w ptzyszłość''.

',Rodzina

III.

osoby uprawnione do kontaktów:

osoby uprawnione do kontaktu zę strony Zamawiającego w kwęstiach merytorycznych
i procedurach: Monika Kamińska 85 833 10 82, Małgorzata Czarkowska 85 833 26 76,
e-mail : cęntrum3maj a@poczta.onet.pl

IV.

Tryb udzielania zamówień

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w ',W1tycznych w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na|ata20142020" or aZ Z Ustawą z dnia 29 sty cznia 200 4r. Prawo Zamowien Publicznych.

v.

opis przedmiotu zamówienia

- usługi

Przedmiotem zamówięnia jest przygotowanie usługi gastronomicznej podczas spotkania dla
rodzin w ramach projektu ,,Rodzina - inwestycj a w przyszłość".
Planowana liczba osób: 80 osób (uczestnicy projektu wraz
Uczestnikami będą osoby dorosłe i dzieci)

z

otoczenięm oraz realizatorzy.

Termin realizacji: 19 maja20I9r. w godzinach 11.00- 15.00

W skład usługi gastronomicznej wchodzi poczęstunęk w formie grilla obeimujący:

o
o
o
o
o
o
.
o

Szaszłyki, karkówka, kaszanka' kiszka ziemniaczana' kiełbasa
Frytki
Ptzystawki (min. 5 rodzajów)
Ciasta roŻne (min. 5 rodzajów)
Kawa, herbata

owocę,warzwa

Napoję zimnę (gazowane,niegazowane,
Desęry

woda, soki)

Zaproponowana lokalizacjapowinna spełniać wymogi bezpieczeistwa (teren ogrodzony) oraz

być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Organizator powinien zapewnić
zadaszenię miej sca spotkania oraz min. 80 miej sc siedzących przy stołach.

VI.

Wymagania.'

o

udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy' których PKD jest tozsame
z zakresem niniejszego zapyianta ofertowego.

VII. Warunki

fi

nans owe go r oz|iczenia re aliza

cj

i p rzedmiotu zamówienia

a) podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę

prawidłowo wystawiona faktura' po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy na
podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru. Protokół odbioru zostanie podpisany
przez Strony po wykonaniu usługi.
b) wysokośćv,rynagrodzenia będzie wypłacona zgodnie ze stawką wskazaną w umowie za
przygotowanie usługi gastronomi cznej,
c) w5magrodzenie, o którym mowa w pkt. VII b' wypłacone będzie zgodnie z ustaleniami'
jednak po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego Środków finansovvych z Instytucji
Zarządzającej. Zamawiający zastrzega sobie mozliwość późniejszego przekazania
w5magrodzenia w przypadku nie otrzymania środków finansowych z Instytucji Zarządzającej,

d) w

przwadku zaprzestania finansowania projektu umowa
rozwiązana bez jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

V[I. Lista

z

Wykonawcą zostanie

dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

oferta musi zawierać następujące oŚwiadczęnia i dokumenty:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr I)
2. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załączniknr 2)
3. Propozycje menu uwzględniające sugestie Zamawiającego (załączniknr 3)

IX. Kryteria oceny oferĘ
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyŻej kryeriów i warunków udziału
w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobolvych), kaŻda waŻna oferta
poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować
cena.

X.Informacje

o

wyborze Wykonawcyo terminie i miejscu podpisania umowy:

Po zakoiczeniu procedury wyboru Zamawiający prześleinformację o wyniku postępowaniu
do kazdego oferenta oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej
Zamawiaj

ące

go www.pcprbielskpodlaski'pl

wyborze Wykonawcy, miejscu i terminie podpisania umowy zostanie
przekazana telefonicznie, e-mailowo lub pocztą tradycyjną do Wykonawcy' którego ofetę

Informacja

o

wybrano.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty' zmiany
warunków lub zamknięcia naboru bez wyboru oferty w szczegolności w przypadku złoŻenia
ofert przekraczających wysokośó środków zap|anowanych w budżecie projektu na rea|izację
nini ej sz ego zamów ienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unięważnienia niniejszego postępowaniabęz podania
uzasadnienia, atakŻe do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty w szczegóIności, gdy
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynąłoferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy
Wykonawcy zostali wykluczeniu z postępowania lub nię spełnili warunków udziału
w postępowaniu.
otwarcie złoŻonych ofert nie ma charakteru publicznęgo.
Z ofęrentęm, którego oferta zostanie wybrana' będzie podpisana umowa w miejscu i na
warunkach określonychprzez Zamawiającego.
JeŻeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający moze wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
z zastrzeŻeniem nieprzektoczęnia wysokości środków zap|anowanych w budżecie projektu na
realizację niniej szego zamówienia.

XI. Pozostałe postanowienia
1. oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu
ofertowym ibyć złoŻona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
Ż. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na kaŻdym etapie bez
podawania przyczyny.

3.DecyzjaZamawiĄącego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

4. W ptzypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z ZamawiajQcYm'
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w
postępowaniu uzyskał kolejną najv'ryŻszą liczbę punktów.

5. Zamawiający moŻe w toku badania i oceny ofert Żądac od oferentów wyjaśnien oraz
dokumentów dotyczących tre Śc i złoŻony ch ofert.
Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekścieoferty oczywistych omyłek
pisarskich, niezwłocznie zav,łiadamiając o tym danego oferenta. W przypadku rozbieżności
co do kwoty ofert, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

6.

7. Zamawiający informuje,iŻ w umowie zlęcęnia będą zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości l00%o łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
przypadku r ealizow ania przez Wykonawcę umowy niez godni e z harm ono gramem ;

-w

b) Przewidujące karę umowną w wysokoŚci 50Yo łącznego wynagrodzenia Wykonawcy _ w
przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi
postanowieniami umowy otaz bez zachowania naleĄĄej staranności;

c)

Zastrzegające Zamawiającemu możliwośópotrącania naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy;

t'
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Załącznik nr l - formularz ofertowy
(miejscowoŚć i data)

Nazwa Wykonawcy.............
Adres Wykonawcy.............

NIPIPESEL
Telefon

OFERTA CENOWA
odpowiadając na zaproszenie do złoŻenia oferty na przygotowanie usługi
gastronomicznej na spotkaniu dla rodzin w ramach projektu ,,Rodzina - inwestycja w
przyszłośc''współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Progtamu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
oświadczam, iŻ:

I.

oferuję realizacjęniniejszegozamówienia:

brutto

a)

cena usługi gastronomicznej dla jednego uczestnika

b)

lączna cena przedmiotu zamówienia dla 80 osób brutto:

słownie
słownie

II.

......PLN,
. ......PLN

......

.......PLN,
'..

'.......PLN;

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam, Że'.

1. Jestem uprawniony do wykonywania przedmiotowej

zgodnie z obowiązującymi przepisami;

działalności,

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenlęotaz

potencjałem technicznym

3.

i

ZnĄduję się

wykonanie zamówienia;

dysponuję
osobami zdolnymi do wykonywania zamowięnia.

w

sytuacji ekonomicznej

i

finansowej zapewniającej

4' W cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia;
oświadczam, iz na podstawie art. 6 ust. ]_ lit. a / oraz art. 9 ust. 1 lit. a RoDo Wyrazam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załącznikach zapytania ofertowego,
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

/podpis lłJ,konawcy/
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Załączniknr 2

oSWIADCZENIE o BRAKU PowIĄZAŃ
KAPITAŁOWYCH LUB oSoBowYCH
I

a nizej podpisany(a)...............

oświadczam, Że jako oferent składający ofertę dotyczącą przygotowania usługi
gastronomicznej na spotkaniu dla rodzin ramach projektu ,,Rodzina - inwestycja w
przyszłość"współfinansowanego zę środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2O14-2O2O,
w ramach Działania 7.2, PoddziaŁania 7 '2.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na
rzecz osób zagroŻonych wykluczeniem społecznym nie jestem powiązany osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowę lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania

pomiędzy Zamawiającym lub osobami upowaznionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane 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 10oń udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,

pełnomocnika;

prokurenta,

d)

pozostawaniu w związku małŻeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowe,zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małzonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

(miejscowośći data)

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

I

