„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, Działanie 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. RPPD.07.01.00-20-0231/18

NR POSTĘPOWANIA: 2/FIR/RIS/2019
ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
ul. Brukowa 28, lok. 4
15-889 Białystok
NIP: 9661787616, REGON: 200016940
tel. 85 675 00 17, 509 198 202
e-mail: mskup@fir.org.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/FIR/RIS/2019
przygotowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju
w dniu 22 sierpnia 2019 roku

Usługa cateringu dla uczestników Centrów Integracji Społecznej

w ramach projektu:
‘’Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa
podlaskiego”

Białystok, dnia 29.10.2019
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Nazwa i adres Zamawiającego:
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28, lok. 4, 15-889 Białystok, NIP: 9661787616, REGON:
200016940, tel. 85 675 00 17, 509 198 202, e-mail: mskup@fir.org.pl.
Tryb udzielenia zamówienia:
Zasada konkurencyjności – wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w sekcji 6.5.2 pkt 1
lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
zatwierdzonych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu w dniu 22 sierpnia 2019 roku.
___________________________________________________________________________

Tytuł zamówienia:
Usługa cateringu dla uczestników Centrów Integracji Społecznej w ramach projektu ‘’Regionalne Innowacje
Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” (ZAPYTANIE OFERTOWE nr
2/FIR/RIS/2019)

Termin składania oferty:
07.11.2019, do godz. 16:00

Numer ogłoszenia:
Numer ogłoszenia jest nadawany automatycznie przez system i odpowiada kolejnemu nr ogłoszenia
publikowanego w systemie.

Miejsce i sposób składania ofert:
Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym lub na komputerze oraz
podpisana czytelnie w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub w przypadku Wykonawców nie
będących osobą fizyczną podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Zamawiający zaleca, aby
podpis/y złożony/e na formularzu ofertowym umożliwiał/y identyfikację osoby/osób, która/e go złożyła/y,
np. będzie uzupełniony pieczątką imienną lub kartą wzorów podpisów. Jeśli zapytanie ofertowe nie stanowi
inaczej, dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym
na język polski. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty. W przypadku konieczności wniesienia wadium należy załączyć do oferty
dowód wniesienia wadium.
Ofertę i wszystkie inne wymagane oświadczenia należy złożyć na formularzach załączonych do zapytania
ofertowego lub przepisanych z zachowaniem jednolitego układu oraz kolejności pełnego zakresu treści.
Poprawki winny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem jednej z osób uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie przed otwarciem należy
zaadresować na adres Zamawiającego: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28, lok. 4, 15889 Białystok – oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy składającego ofertę oraz nazwą zamówienia: Usługa
cateringu dla uczestników Centrów Integracji Społecznej w ramach projektu ‘’Regionalne Innowacje
Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.
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Ofertę należy przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28, lok. 4, 15-889 Białystok. Godziny pracy Biura
Zamawiającego: poniedziałek-piątek: 8.00 – 16:00.
Za termin złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po wyznaczonym
terminie nie będą otwierane i nie będą zwracane nadawcy.
Okres związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:
Nie dotyczy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Magdalena Skup

Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
85 675 00 17

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Usługa cateringu dla uczestników Centrów Integracji Społecznej w ramach projektu ‘’Regionalne
Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 w ramach Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

Kategoria ogłoszenia:
Usługi

Podkategoria ogłoszenia:
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: podlaskie

Opis przedmiotu zamówienia:
Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest zapewnienie wysokiej jakości cateringu dla uczestników Centrów Integracji
Społecznej w ramach projektu ‘’Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej
województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 w ramach
Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu dla uczestników Centrów Integracji Społecznej w
ramach projektu ‘’Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa
podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 w ramach Działania
7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
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Wszystkie usługi skierowane są do uczestników/czek Centrów Integracji Społecznej w mieście Kolno oraz w
powiatach: hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
Przygotowanie oraz dostawa cateringu (obiadu) dla uczestników Centrów Integracji Społecznej (CIS)
będących w sześciu różnych lokalizacjach: Hajnówka (powiat hajnowski), Zambrów (powiat zambrowski),
Szczepankowo i Łomża (powiat łomżyński), Siemiatycze (powiat siemiatycki), Wysokie Mazowiecki (powiat
wysokomazowiecki), Miasto Kolno (360 osób, w każdym Centrum Integracji Społecznej (CIS) po 20 osób x 3
nabory, łącznie 60 osób/CIS) w przybliżonych okresach:
I nabór: grudzień 2019 – listopad 2020 (20 osób/CIS),
II nabór: marzec 2020 – luty 2021 (20 osób/CIS),
III nabór: marzec 2021 –luty 2022 (20 osób/CIS).
Usługi cateringowe świadczone będą w trakcie trwania spotkań reintegracyjnych w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego na terenie powiatów: powiat hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki,
zambrowski oraz Miasta Kolno.
Szacunkowa liczba obiadów na każdy CIS wynosi: maksymalnie do 20 obiadów dziennie/CIS (5 dni w
tygodniu) w trzech wskazanych wyżej naborach.
Informacja od Zamawiającego o ilości posiłków na każdy dzień będzie dostarczana telefonicznie/sms
codziennie do godz. 8:30.
Wykonawca dostarcza obiady w opakowaniu jednorazowego użytku gwarantującym utrzymanie
odpowiedniej temperatury wraz ze sztućcami. Obiady powinny być pełnowartościowe pod względem
odżywczym, różnorodne, zgodnie z zasadami żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.
Zestaw obiadowy składający się z dwóch dań i kompotu lub napoju w tym:
 zupa o pojemności nie mniejszej niż 450 ml, kaloryczność 250 kcal
 drugie danie – kaloryczność 600 kcal
 kompot lub napój /woda w butelce/
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków dobrej jakości o rzetelnej wadze, odpowiednim
poziomie energetycznym i odżywczym. Wykonawca gwarantuje jakość obiadów na poziomie nie gorszym niż
wynika to z jadłospisu dedykowanego, opracowanego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
ogłoszenia. Przy opracowaniu jadłospisu należy kierować się ogólnie zalecanymi zasadami prawidłowego
żywienia, dbać o pełne zaspokojenie kaloryczne i witaminowe, oraz pokarmy bogate w składniki mineralne.
Zestawy posiłków powinny być przygotowywane przy wykorzystaniu różnych technik kulinarnych, eliminując
produkty ciężkostrawne.
Posiłki muszą być skomponowane w następujących proporcjach: co najmniej dwa razy w tygodniu obiady
mięsne, dwa razy w tygodniu ryba (w postaci jak najmniej przetworzonej), jeden raz w tygodniu obiady
bezmięsne. Podstawą drugiego dania powinny być potrawy z potrawy z produktów białkowych np.: z mięsa,
ryb, podrobów, jaj, sera lub tzw. potrawa półmięsna złożona z mięsa i warzyw lub produktów mącznych albo
bezmięsna uzupełniona produktami białkowymi (sery, jajami). Ziemniaki powinny stanowić oddzielną
potrawę i nie mogą zastępować potraw z warzyw.
Posiłki powinny być urozmaicone i dostarczone w temperaturze w granicach 67-75 stopni Celsjusza. Dania
nie mogą powtarzać się w okresie dekady.
Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny wydanych obiadów przez cały okres obowiązywania umowy.
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Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w
zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się
szczegółowo z Zapytaniem ofertowym i wszystkie wynikające z nich obowiązki i czynności powinien wykonać
w ramach zawartej Umowy i skalkulować w cenie oferty.
Wykonawca będzie pozostawał w stałym kontakcie z Koordynatorem Projektu gwarantując bieżącą
współpracę w zakresie realizacji zadań związanych z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uznana została za
najkorzystniejszą, ale przewyższa budżet Zamawiającego zabezpieczony na sfinansowanie danej części
zamówienia. Przedmiotem negocjacji może być zmniejszenie ceny/wartości usługi adekwatnie do środków
dostępnych w budżecie Projektu. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania.
Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień i uzupełnień, korekt w zakresie załączników oraz dokumentów
składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu w przypadku błędów w złożonych
dokumentach. Uzupełnieniu ani korekcie nie podlega formularz oferty (Załącznik nr 1), gdyż jego korekta lub
uzupełnienie naruszałoby równouprawnienie Wykonawców. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego
postępowania należy kierować do Zamawiającego z powołaniem się na sygnaturę postępowania.
Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu
ofertowym. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego lub na adres
mail (e-mail: mskup@fir.org.pl). Zamawiający udzieli wyjaśnień jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień bez ujawniania źródła
zapytania. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Zamawiający zamieści w portalu
bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami
postępowania w zakresie wyjaśnień jest Magdalena Skup, tel. 85 675 00 17, e-mail: mskup@fir.org.pl.
Zamawiający informację o wyniku postępowania zamieści niezwłocznie po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty na portalu bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego należy zgłosić się w celu podpisania umowy. Jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień
uzupełniających. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w zakresie
zamówienia bez podawania przyczyn.

Kod CPV:
55 32 10 00-6
55 52 00 00 -1

Nazwa kodu CPV:
usługa przygotowania posiłków
usługa dostarczania posiłków
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Dodatkowe przedmioty zamówienia:
brak

Harmonogram realizacji zamówienia:
Planowany termin podpisania umów to 08.11.2019 r. z zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec zmianie w
zależności od ilości złożonych ofert oraz terminów ocen w ramach kryteriów poza cenowych.

Pytania i wyjaśnienia:
Brak pytań i wyjaśnień

Warunki udziału w postępowaniu:
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie:
Nie dotyczy

Potencjał techniczny:
Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:
Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Nie dotyczy

Dodatkowe warunki:
Brak powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym. Ocena spełniania tego warunku
nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z
Zamawiającym zgodnie Załącznikiem nr 4. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa
osobno każdy z podmiotów składających ofertę wspólną.

Wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych
00/100).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110,
650, 1000 i 1669).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego nr: 42 8769 0002 0390 3854 2000 0430 w Banku: Spółdzielczy Bank Rozwoju Oddział w
Białymstoku, tytułem: „znak postępowania: 2/FIR/RIS/2019 – wadium”.
Należy dołączyć do oferty kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być
gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną
zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) kwotę gwarancji,
3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……………………..r. – do dnia …………………………r.”,
4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w
sytuacjach określonych poniżej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeśli dotyczy;
3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału
dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.

Warunki zmiany umowy:
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy, w szczególności: Zmiany
terminu wykonania zamówienia, jeżeli zmianie ulegnie harmonogram realizacji zadań w Projekcie lub w
przypadku wystąpienia „siły wyższej”, przy czym pod pojęciem „siły wyższej” Zamawiający rozumie
okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można
zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; Zmiany warunków i terminów płatności – w przypadku zmian
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy. Zmiana umowy wymagać będzie
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
Wykonawca musi przedstawić następujące dokumenty:
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Załącznik 1: Wzór formularza ofertowego
Załącznik 2: Wzór jadłospisu dekadowego
Załącznik 3: Wzór oświadczenia z klauzulą społeczną
Załącznik 4: Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik 5: Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Dowód wniesienia wadium

W przypadku oferty wspólnej składanej przez konsorcjum osób prawnych oraz/lub osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą wszystkie Załączniki w imieniu konsorcjum składa jeden podmiot
upoważniony pisemnie do złożenia oferty oraz podpisania umowy w imieniu konsorcjum przez pozostałe
podmioty tworzące konsorcjum z wyłączeniem Załącznika nr 4, który powinien być podpisany osobno przez
wszystkie podmioty tworzące konsorcjum.
W przypadku Wykonawcy składającego ofertę wspólną konsorcjum osób prawnych oraz/lub osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających
ofertę wspólną w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
W przypadku Wykonawcy będącego osobą prawną upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty (w
formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii), podpisane przez osobę figurującą we właściwym
rejestrze (lub innym dokumencie), jako posiadającą uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).
Zamawiający może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje
przedstawione przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu.

Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Oferty porównywane będą ze sobą. Zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyska łącznie
najwięcej punktów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami:
K1: „Cena ofertowa” – 80% (maksymalna liczba punktów – waga: 80)
K2: „Klauzula społeczna” – 20% (maksymalna liczba punktów – waga: 20)
Punkty za kryterium K1 „Cena ofertowa” zostaną obliczone na podstawie łącznej ceny brutto za realizację
przedmiotu zamówienia wskazaną w formularzu ofertowym w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną
otrzyma 80 punktów, oferty z kolejnymi cenami otrzymają liczbę punktów obliczoną wg następującego
wzoru:
„cena oferty z najniższą ceną / cena badanej oferty x 80 punktów = liczba punktów” gdzie znak ”/” oznacza
dzielenie, a znak ”x” mnożenie. Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
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Punkty za kryterium K2 „Klauzula społeczna” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia stanowiącego
Załącznik nr 3.
Klauzula społeczna tj. społeczne warunki realizacji zamówienia publicznego – spełnienie klauzuli społecznej
oznacza uwzględnienie aspektów społecznych przy realizacji zamówienia. Przy ocenie tego kryterium
Zamawiający będzie brał pod uwagę dwa aspekty:
1. Oferent jest podmiotem ekonomii społecznej (PES):
a. spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
b. jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
a. CIS i KIS;
b. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172);
c. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
d. spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i
niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.);
e. koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń
wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.);
f. zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu zamówienia zostanie
zaangażowana, co najmniej 1 osoba: niepełnosprawna lub bezrobotna lub osoba do 30. roku życia
lub po ukończeniu 50. roku życia, posiadająca status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.
Jeżeli Wykonawca spełnia oba powyższe wymagania w zakresie klauzuli społecznej, wówczas oferta
Wykonawcy otrzyma 20 pkt. Jeżeli Wykonawca spełnia jedno z powyższych wymagań w zakresie klauzuli
społecznej, wówczas oferta Wykonawcy otrzyma 10 pkt. Jeżeli Wykonawca nie spełnia żadnego z
powyższych wymagań w zakresie klauzuli społecznej, w tym nie załączy do oferty oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 3 lub załączy oświadczenie, które nie zostanie prawidłowo wypełnione lub
podpisane, wówczas oferta Wykonawcy w ramach przedmiotowego kryterium otrzyma 0 pkt.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie można
wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. W przypadku wycofania się
Wykonawcy z postępowania z najwyższą liczbą punktów, Zamawiający zwróci się do kolejnego Oferenta,
który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
Cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wpisać do formularza ofertowego wypełniając
odpowiednio Załącznik nr 1. Cena musi być wyrażona w walucie polskiej (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli na podstawie
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odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym podatkiem. Wykonawca w cenie
oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia, w tym
wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z udzieleniem zamówienia (wszystkie obciążenia
publicznoprawne, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek).
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
W przypadku złożenia oferty przez osobę/osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej cena
oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty charakterystyczne w odniesieniu do osób fizycznych (np. koszty
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). W przypadku wyboru oferty osoby fizycznej/osób
fizycznych płatnikiem podatku dochodowego zobowiązanym do pobierania oraz odprowadzania zaliczek na
podatek dochodowy jest Zamawiający. Zamawiający z Wynagrodzenia Wykonawcy potrąci składki na
ubezpieczeni społeczne/zdrowotne/zaliczkę na podatek dochodowy – jeżeli dotyczy.

Wykluczenia:
Z postępowania wykluczeni będą Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub
Wykonawcy, którzy nie złożą oświadczenia o braku tych powiązań zgodnie z Załącznikiem nr 4 (w przypadku
składania przez Wykonawcę oferty wspólnej oświadczenie składa osobno każdy z podmiotów składających
ofertę wspólną) oraz Wykonawcy, którzy złożą ofertę po terminie.

Inne źródła finansowania:
Nie dotyczy

