Ostrowiec Św. 4 października 2016r.
Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1.

Przedmiot zamówienia:

wykonywanie usługi cateringu tj. przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników (szacunkowo 510 osobodni)
projektu „Kompetencje kluczem do kariery”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie
8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie
jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
2. Sposób i termin jego wykonania:
Sposób: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków obiadowych (zupa oraz II danie)
z sokiem o łącznej wartości kalorycznej odpowiadającej posiłkowi dorosłego człowieka.
Posiłki dostarczane będą zgodnie z haromonogramem dla grupy 10 uczestników jednorazowo. W wyjątkowych
sytuacjach przewiduje się dostarczanie posiłków dla grupy nie więcej niż 20 uczestników jednorazowo.
Zamawiający informuje, że w jednym dniu kalendarzowym może odbywać się więcej niż jedno szkolenie.
Wykonawca zamówienia:
- zapewnia sztućce (łyżki, widelce, noże, łyżeczki),
- zapewnia obsługę kelnerską,
- zapewnia zastawę stołową oraz zestawy przyprawowe i serwetki papierowe,
- zobowiązany jest we własnym zakresie odebrać i zagospodarować odpady spożywcze (pokonsumpcyjne) powstałe
w trakcie świadczenia usługi.
- odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi
żywności i żywienia, w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w ustawie
o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr. 171, poz. 1225 ze zm.).
Termin: dostarczanie cateringu w okresie od 28.10.2016 do 31.05.2018 r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem
szkoleń tj. w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach dopołudniowych i popołudniowych,
w związku z czym posiłki muszą być dostarczane: w piątki miedzy 15.30 a 17.00, a w soboty miedzy 12.00 a 14.30
zgodnie z godzinami wskazanymi w harmonogramie szkoleń przekazanym Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
Terminy:
2017r. – 420 osobodni;
2018r. – 90 osobodni;
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu z 2tyg. wyprzedzeniem.
Łączna liczba zamówionych posiłków na szkolenia przez cały okres realizacji usługi nie będzie mniejsza niż 510
osobodni.
Przewiduje się możliwość przesunięcia liczby dostarczanych posiłków pomiędzy latami realizacji usługi.
W wyżej wymienionym okresie cena wykonania usługi cateringu nie może ulec zmianie.
Przewiduje się możliwość realizacji usługi przez podwykonawców za zgodą Zamawiającego.
UWAGA:
Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy z Wykonawcą w przypadku niepodpisania umowy
o dofinansowanie projektu „Kompetencje kluczem do kariery” z Instytucją Zarządzającą.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ceny świadczenia usługi Wykonawcy w przypadku wprowadzenia
zmian we wniosku o dofinansowanie projektu „Kompetencje kluczem do kariery” przez Instytucję
Zarządzającą. W w/w przypadku z Wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje cenowe.
3. Zamówienie dotyczy wydatku, dla którego wymagane jest zawarcie na piśmie standardowej umowy.

4. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia i kwalifikacje,
umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia oraz dysponują potencjałem kadrowym i technicznym, odpowiednim
do wykonania tego Zamówienia.
5. Ofertę zawierającą cenę brutto i netto, obliczoną jako iloczyn ceny brutto i netto za jeden osobodzień i liczby
łącznej liczby osobodni (zgodnie z załącznikiem nr 1) prosimy przekazać na piśmie w terminie do 11.10.2016 r. do
godz. 8.00 na adres Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. ul. Sandomierska 26A, 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski lub osobiście do siedziby ARL Sp. z o.o. ( Sekretariat-parter ).
6. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia.
7. Kryterium oceny oferty : cena – 100 % .
Cena nie może ulec zmianie w okresie realizacji zamówienia.
8. Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się w wyżej określony sposób, przed upływem terminu
składania ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia najkorzystniejszych warunków
realizacji Zamówienia, z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania
w zakresie właściwości podmiotowej przedmiotu Zamówienia,
10. Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy, który zaoferował ostatecznie najkorzystniejsze warunki
realizacji Zamówienia i przyjął wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert oraz zgodził się na zawarcie
pisemnej umowy.
11. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia kolejnego zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia
określonego w umowie z Wykonawcą w tym samym roku kalendarzowym, jeżeli zachodzi konieczność udzielenia
zamówienia tożsamego z uprzednio udzielonym zamówieniem, a udzielenie zamówienia w ten sposób jest z korzyścią
dla Zamawiającego.

Prezes Zarządu ARL Sp. z o.o.
Agnieszka Rogalińska

Załącznik nr 1

OFERTA NA DOSTARCZENIE CATERINGU

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………..
Adres wykonawcy: ………………………………………………………………………………………
NIP

……………………………………………………………………………………...……………..

Regon .....................................................................................................................................................
Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………….
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto/netto za 1 osobodzień:………………………………………………………….
Łączną cenę brutto/netto za 510 osobodni:…………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Termin realizacji zamówienia: od 28.10.2016 do 31.05.2018 r.
Termin związania niniejszą ofertą - 30 dni.
Wyrażam zgodę na warunki realizacji zamówienia określone w rozeznaniu cenowym.

Data, podpis i pieczęć wykonawcy

