ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/SCOB/OKP4
Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu ”SCOB” Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich (zwane
dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach
Projektu
pt. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VII –
Konkurencyjny Rynek Pracy Działania 7.3 – Zakładanie działalności gospodarczej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO
2014-2020).
I. Zamawiający:
Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu ”SCOB” Marcin Rękawek
ul. Hugo Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: 730 982 641
e-mail: biuro@scob24.pl
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi cateringowej (serwis kawowy) dla uczestników
szkoleń i wykładowców w ramach projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4”.
1. Szczegóły zapytania: 64. sztuki cateringu w podziale na 4 grupy:
a) Grupa 1. : 16 osób x 1 dzień (4 godziny) = 16 sztuk cateringu – planowany okres szkolenia:
kwiecień 2018r.
b) Grupa 2. : 16 osób x 1 dzień (4 godziny) = 16 sztuk cateringu – planowany okres szkolenia:
kwiecień 2018r.
c) Grupa 3. : 16 osób x 1 dzień (4 godziny) = 16 sztuk cateringu – planowany okres szkolenia:
kwiecień 2018r.
d) Grupa 4. : 16 osób x 1 dzień (4 godziny) = 16 sztuk cateringu – planowany okres szkolenia:
kwiecień 2018r.
Ilość osób w poszczególnych grupach może ulec zmianie.
2. Miejsce świadczenia usługi:
a) Grupa 1., 2., 3. i 4. (wszystkie grupy) : Stowarzyszenie „ Promocja Przedsiębiorczości” ul.
Damrota 4, 45-064 Opole
III. Szczegóły zamówienia:
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1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przygotowania, dowozu wraz z wniesieniem cateringu na wyznaczone miejsce oraz
podawania posiłków w dni wskazane przez Zamawiającego do miejsca, w którym będzie
odbywało się spotkanie (koszty dojazdu, wniesienia i obsługi cateringu pokrywa
Wykonawca),

b) przygotowania i dekoracji stołów,
c) świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy
jakości produktów spożywczych,
d) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania
artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie
Żywności i Żywienia Dz.U. Nr 171, poz. 1125 ze zm.),
e) świadczenia usług cateringowych na własnej zastawie porcelanowej i szklanej, z użyciem
własnych sztućców platerowych, serwetek papierowych i materiałowych, obrusów
materiałowych, dekoracji, itp.,
f) estetycznego podawania posiłków,
g) dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego, przystrojenia stołu i
gotowości świadczenia usługi najpóźniej na 1 godz. przed rozpoczęciem każdego
spotkania,
h) zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej w ciągu 1 godz. po
zakończeniu każdego spotkania,
i) realizacji usługi cateringowej w formie bufetu szwedzkiego w następującym
wariancie:
• serwis kawowy (w przerwie szkolenia) - ok. godz. 10. (grupa przedpołudniowa) lub
ok. godz. 14. (grupa popołudniowa) w postaci: kawy, herbaty, wody podanej w
butelkach (0,5 litra) - gazowana i niegazowana, soków, ciastek kruchych oraz
dodatków (cytryna, cukier, mleko/śmietanka do kawy)
Przewidywany czas jednego spotkania: od godz. 8.00 do godz. godz. 12.00 (grupy
przedpołudniowe) oraz od godz. 12.00 do godz. godz. 16.00 (grupy popołudniowe).
2. Wspólny słownik zamówień (CPV):
• 55320000-9 – usługi podawania posiłków,
• 55400000-4 – usługi podawania napojów,
• 55321000-6- usługi przygotowywania posiłków,
• 55521200-0- usługi dowożenia posiłków,
• 55520000-1 usługi dostarczania posiłków.
3. Wykonawca składa ofertę cenową wraz z proponowanym menu w ramach przerwy
kawowej. Dodatkowo wraz z ofertą cenową Wykonawca składa wypełnione Oświadczenie
stanowiące załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
IV. Dodatkowe informacje dotyczące Zamówienia:
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1. Koszt dojazdów na miejsce świadczenia usługi (na miejsce spotkań) pokrywa Wykonawca we
własnym zakresie.

2. Koszt przygotowania i złożenia oferty na niniejsze Zapytanie ofertowe – w całości pokrywa
Wykonawca.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo/możliwość zrealizowania usługi w ramach Zamówienia w
mniejszej ilości sztuk cateringu, co nie powoduje roszczeń Wykonawcy do wynagrodzenia.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną ilość sztuk cateringu.
5. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy,
którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o
dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania Zapytania ofertowego bez podania przyczyny
oraz unieważnienia postępowania w ramach Zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na
każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
7. Potencjalny Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
8. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30-dni
kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może
stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytułu strat poniesionych przez
Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji Projektu powstałego w wyniku działania
składającego ofertę (złożenie oferty a następnie wycofanie się).
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach Zapytania
ofertowego bez podania przyczyny.
10. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od potencjalnych Wykonawców, których
oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków
w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, którego oferta została wybrana
– do przedłożenia oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu w ramach Zapytania ofertowego przed zawarciem umowy.
13. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie
podlegają zwrotowi.
V. Opis warunków zawarcia umowy
Zamawiający informuje a potencjalny Wykonawca składający ofertę akceptuje, że w umowie będą
znajdowały się m.in. następujące zapisy:
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1. Przewidujące zapłatę kary umownej w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy – w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.

2. Przewidujące zapłatę
kary umownej w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy - w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy
niezgodnie z harmonogramem.
3. Przewidujące zapłatę kary umownej w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę Zamówienia
w sposób zgodny z postanowieniami umowy lub bez zachowania należytej staranności.
4. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
5. W przypadku wyrządzenia szkody przekraczającej wysokość kar umownych, o których mowa
w pkt. 1-3, Zleceniodawca może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w formie przelewu na wskazane przez Wykonawcę
konto w terminie 21 dni od daty wystawienia rachunku/faktury oraz potwierdzenia przez
Zamawiającego należytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązania.
7. Wypłata wynagrodzenia będzie uzależniona od dostępności na rachunku bankowym
Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją
Projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca. W przypadku, gdy opóźnienie w
przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawcy nie
przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność. W przypadku wystąpienia
opóźnień w przekazywaniu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, przekraczających 14 dni,
Zamawiający będzie zobowiązany niezwłocznie poinformować Wykonawcę, w formie
pisemnej, o przyczynach opóźnień i prognozie przekazania płatności.
VI. Wymagania obligatoryjne stawiane względem każdego Wykonawcy Zamówienia
O realizację Zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące odpowiednim personelem spełniającym
stawiane wymagania zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.
Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:
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1. Posiadają, wymagane przepisami prawa, uprawnienia do wykonywania działalności lub
czynności objętych niniejszym Zamówieniem.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie gwarantujące wykonanie Zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
4. Posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej – obowiązuje tylko w przypadku realizacji usługi w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie musi obowiązywać w całym okresie
realizacji zamówienia tj. do końca czerwca 2017 r. – obowiązuje jedynie w przypadku wyboru
konkretnego Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na realizację usługi.
5. Nie są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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:

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.
7. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
8. Nie są karane za przestępstwa popełnione umyślnie.
9. Ich stan zdrowia pozwala na wykonanie usługi objętej przedmiotem Zamówienia.
10. Obciążenie wynikające z realizacji usługi objętej przedmiotem Zamówienia nie wyklucza
możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych
Wykonawcy.
VII.

Kryteria wyboru oferty

Oferty, które w trakcie oceny, nie spełnią wymagań obligatoryjnych zostaną odrzucone.
W przypadku ofert, które spełnią wymagania obligatoryjne - kryterium wyboru stanowić będzie
najniższa cena brutto za 1 sztukę cateringu.
1. Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku oraz słownie.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w treści
Zapytania ofertowego, w tym podatek VAT (jeśli dotyczy).
3. Zamawiający z wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w razie konieczności, potrąci zaliczkę
na podatek dochodowy jak również składki ZUS wymagane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres wykonywania zlecenia.
5. Cenę należy przedstawić w Formularzu ofertowym - stanowiącym Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego.
6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej
(złoty polski).
VIII. Kryteria oceny ofert
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Cena brutto = 100%, wg wzoru: K= KCmin/KCo * 100
gdzie:
K - ogólna liczba punktów oferenta
KCo - cena brutto oferty badanej
KCmin - najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

IX. Termin i forma przesłania oferty
1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. do
niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego;
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2. do
Zapytania ofertowego;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert (KRS, CEiDG) – nie dotyczy osób fizycznych;
d) kopię polisy OC.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
3. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
4. Wszystkie wymagane Załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
6. Osoby upoważnione do podpisywania oferty, muszą bezpośrednio wynikać z dokumentów
rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana wprost w
powołanych dokumentach stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to
do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w tekście przesłanej oferty oczywistych
omyłek pisarskich i rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
X. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy złożyć w wersji papierowej w Biurze Projektu, które znajduje się w Siedzibie
Zamawiającego:
Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu ”SCOB” Marcin Rękawek
ul. Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie
z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 2/SCOB/OKP4”
2. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie od dnia 23.03.2018 r. do dnia 30.03.2018 r. w czasie
urzędowania Biura Projektu.
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Biuro Projektu czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki
decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

XI. Zakres wykluczenia
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
XII.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
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1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów drogą
mailową.
2. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta
jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą,
który złoży najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku, gdy
wartość ofert przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie
przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie
Projektu (kwota wartości zamówienia).
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania ofertowego jeśli Cena
najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
6. W przypadku wpływu dwóch lub większej ilości ofert dotyczących świadczenia usług
objętych niniejszym Zapytaniem ofertowym – o wyborze oferty zadecyduje niższa cena.

