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POWIATOWE CENTRUM T 4 D V T A M I F O F F D T ^ A F F 
POMOCYRODZINlEWŁowiczu Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 
99-400Łowicz, ul. Podraeczna30o wartości szacunkowej przekraczającej 5.000 zł netto, I^J^Sli^K^SSiS a nieprzekraczającej 130.000 złotj ch 

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

Regon: 750196838 
NIP: 834159319 
Tel./fax (046)837 03 44 
e-mail: pcprlowiczjgjwp. pl 

zaprasza do złożenia oferty na: 

2. Przedmiot zamówienia: 
zorganizowanie cateringu (na terenie miasta Łowicza) na potrzeby ośmiodniowego 
specjalistycznego szkolenia dla Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej, łącznie 
dla 5 osób, zgodnie z założeniami projektu „Łowickie Centmm Usług Środowiskowych" 
RPŁD.09.02.01-10-B005/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I X , Działanie I X . 2 , 
Poddziałanie I X . 2 . 1 . „Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

C P V -55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić w trakcie szkolenia: 

a) 16 przerw kawowych w ciągu 8 dni (po dwie każdego dnia szkolenia - jednorazowo dla 5 
osób) w postaci: kruchych ciastek (min, 3 rodzaje), kawa, herbata, woda mineralna (min. 
500ml na osobę) cukier, cytryna, mleczko/śmietanka do kawy, ew. owoce, 
b) 40 obiadów dwndaniowych (1 obiad dwudaniowy codziennie przez 8 dni szkolenia) 
jednorazowo dla 5 osób, tj. zupa (min 250-300 ml na osobę), drugie danie, tj. porcja mięsa, 
ziemniaki, ewentualnie frytki, kluski śląskie lub kopytka, surówka lub warzywa gotowane 
oraz woda, kompot lub sok 100%. Łącznie 40 porcji. 
c) Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z przepisami B H P i S A N E P I D . Zamawiający 
wyklucza używanie zastawy jednorazowej. Naczynia powinny być czyste, nie wyszczerbione, 
zapewnić serwetki. 

Termin realizacji usługi cateringowej: 
Łuty 2022 
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Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" 
4. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy bezwzględnie spełniają 
następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1. Dysponują na dzień składania ofert potencjałem technicznym do wykonania zamówienia 
" ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego. 

2. Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić 
wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto 
wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają 
z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne -
ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapiania ofertowego. 

3. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (załącznik nr 3 
oświadczenie). 

Ocena spełniania ww. waainków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia na podstawie 
oświadczeń i dokumentów składanych w załączeniu do oferty. 

5. Termin składania ofert: i5.02.2022r., godzina 10:00 
6. Miejsce i sposób składania ofert: 

a. Wykonawca może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę na całość przedmiotu 
zamówienia, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. 

b. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
c. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
d. Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1. 
e. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 
f. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy do reprezentowania firmy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty 
lub osobę upoważnioną. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone 
do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej. 

g. Zaleca się, by oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była na kolejno 
ponumerowanych stronach i spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

h. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. 

i. W przypadku, gdy do oferty, w formie załączników, dołączone są kopie 
dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem" przez 
Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. 

j . Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
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Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" 
k. Złożenie jednej ważnej oferty, upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru 

Wykonawcy. 
i. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub 

unieważnić postępowanie bez podania przyczyn, 
m. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu 

do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana 
informacja na stronie internetowej Zamawiającego, 

n. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna 
oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek 
z ofert, 

o. Organizator niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego 
wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. 

7. Oferty należy składać: 

a) osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, 
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz, pokój nr i (sekretariat) 

b) za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łowiczu. 

d) Oferty należy składać do dnia 15.02.2022 r., do godziny 10:00. Ofertę należy umieścić 
w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznaczona nazwą (firma) i adresem 
Wykonawcy oraz zaadresowana wg, następującego wzoru: 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Powiatowe Centaim Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

ul. Podrzeczna 30 

99-400 Łowicz 

Oferta na : 

zorganizowanie cateringu (na terenie miasta Łowicza) na potrzeby ośmiodniowego 
specjalistycznego szkolenia dla Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej (60 
godzin) łącznie dla 5 osób zgodnie z realizacją projektu „Łowickie Centrum Usług 
Środowiskowych" w ramach Poddziałania IX.2 .1 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nie otwierać do 15.02.2022 r., do godziny 10:00 

e) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem 
i złożeniem oferty. 
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f) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2022 o godz. 11:00 w pokoju nr 4 w siedzibie 
zamawiającego 
g) Otwarcie ofert jest jawne. 

8. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji -szczegółowych warunków 
udziału w zamówieniu: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul, Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

Osoba uprawniona do kontaktu: 

Anna Więcek -tel. 667-855-886, e-mail: pcprlowicz.annaw@o2.pl 

9. Kryteria wyboru oferty: 
1) cena-80 % 

ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następującego 
wzoru: 

najniższa oferowana cena brutto 
X 100 p k t x 8 0 % 

cena z oferty badanej 
Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 80 pkt. 

2) zatrudnianie co najmniej 1 osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym wśród osób bezpośrednio uczestniczących 
w wykonywaniu zamówienia - 20 pkt. 

Na potwierdzenie spełniania w7w warunku oferent składa stosowne oświadczenie 
(załącznik nr 4 do formularza ofertowego). 

Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego postępowania. 
1 Członkowie Komisji Przetargowej dokonają oceny spełniania kryteriów 
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska 

największą ilość punktów. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania 
części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

11. Dokumenty jakie powinien złożyć wykonawca zamówienia: 

Załącznik 1 Formularz ofertowy 
Załącznik 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu Warunków udziału 
w postępowaniu. 
Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
Załącznik 4 Oświadczenie o zatrudnianiu 
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12. Warunki Gwarancji 
Należyte wykonanie usługi 

13. Warunki Transportu 
Nie dotyczy 

14. Warunki umowy: 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 

15. Postanowienia końcowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyłonienia 
wykonawcy bez podania przyczyn. 

2. Złożenie jednej ważnej oferty umożliwia wyłonienie Wykonawcy 
3. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające: 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień 

4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również 
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za 
jego wykonanie. 

6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub 
doprecyzowania ofert. 

7. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, zamawiający zastrzega 
sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

16. Załączniki: 
Załącznik 1 Formularz ofertowy 
Załącznik 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu Warunków udziału w postępowaniu. 
Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
Załącznik 4 Oświadczenie o zatrudnianiu 
Załącznik 5 Wzór umowy 

^ D Y R E K T O R „ ^ . 
Powiatp<vego Centrum Pomocy Rodzime 

Magd leuaBatcerak 

(podpis Kierownika Zamawiającego) 

Łowicz, 07.02.2022 r. 
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