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CIS.DK.341/1/2010

DOKUMENTACJA
W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
na świadczenie usługi cateringu
polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczestników
Centrum Integracji Społecznej przez okres 14. miesięcy
oraz przygotowaniu i dostarczeniu cateringu na dwie konferencje
(dla 80. osób – czerwiec 2010 r. i 120 osób – listopad 2011 r.)
na potrzeby realizacji projektu „Ocal marzenia – nie czekaj, działaj, pracuj”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
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W skład dokumentacji wchodzą:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ).
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Formularz oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –
Załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniu – Załącznik nr 4
do SIWZ.
6. Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Wykaz osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym – Załącznik nr 6.
8. Propozycje poczęstunku na konferencje – Załącznik nr 7 do SIWZ.
9. Wykaz posiłków obiadowych z podaniem gramatury – Załącznik nr 8 do SIWZ.
10. Ewidencja dostarczania posiłków – załącznik nr 9 do SIWZ.
11. Wzór umowy – Załącznik nr 10 do SIWZ.
12. Szacunkowa liczba posiłków obiadowych – harmonogram – Załącznik nr 1
do umowy.
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CIS.DK.341/1/2010
Skarżysko-Kam., 14.05.2010 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ww. ustawy
na
na świadczenie usługi cateringu
polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków
dla uczestników Centrum Integracji Społecznej przez okres 14. miesięcy
oraz przygotowaniu i dostarczeniu cateringu na dwie konferencje (dla 80.
osób – czerwiec 2010 r. i 120 osób – listopad 2011 r.) na potrzeby realizacji
projektu „Ocal marzenia – nie czekaj, działaj, pracuj”, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
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I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Centrum Integracji SpołecznejGospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna
26-110 Skarżysko-Kam. ul. B. Prusa 3a
REGON: 000516175-00020
NIP: 6631833020
www.cis-skarzysko.pl ; www.umskarzysko.bip.doc.pl. (menu Centrum Integracji
Społecznej)
tel./fax 41 2523240;

e-mail: poczta.@cis-skarzysko.pl

Godziny pracy: 7.30 – 15.30
Znak postępowania: CIS.DK.341/1/2010
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym
znakiem.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1665 z późn. zm.), zwaną w skrócie ustawą Pzp. Wartość szacunkowa jest
mniejsza niż kwota określona w art. 11ust.8 ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu polegająca na przygotowaniu
i dostarczeniu posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej przez okres
14. miesięcy oraz przygotowaniu i dostarczeniu cateringu na dwie konferencje (dla
80. osób – czerwiec 2010 r. i 120 osób – listopad 2011 r.) na potrzeby projektu
„Ocal marzenia – nie czekaj, działaj, pracuj”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
3.2. Wspólny słownik CPV:

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
3.3. Szczegółowy zakres tematyczny, miejsca dostaw oraz wymagania dla niniejszego
przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SIWZ.
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IV. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
V.

ZAMAWIAJĄCY
NIE
WARIANTOWYCH

DOPUSZCZA

SKŁADANIA

OFERT

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
6.1. Usługa cateringu, tj. przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników
Centrum Integracji Społecznej, realizowana w dwóch edycjach po 7 miesięcy
każda (01 lipiec 2010 r. - 31 styczeń 2011r. i 01 kwiecień 2011 r. –
31 październik 2011 r.) oraz przygotowanie i dostarczenie poczęstunku na dwie
konferencje: inaugurującą projekt – 30 czerwiec 2010 r. oraz podsumowującą
projekt – listopad 2011 r.
I edycja – rozpoczęcie konferencją inaugurującą projekt - 30 czerwca 2010 r.,
zakończenie 31 stycznia 2011 r.
II edycja – rozpoczęcie 01 kwietnia 2011 r., zakończenie
podsumowującą projekt - listopad 2011 r.

konferencją

6.2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 30 czerwca 2010 r. do 30 listopada
2011 r.
6.3. Szczegółowe zasady wykonywania przedmiotu
są w Załączniku nr 10 do SIWZ – projekt umowy.

zamówienia

określone

VII. OPIS SPOSOBU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
7.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:
7.1.1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowana, oferowanego przedmiotu
i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej Specyfikacji;
7.1.2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
7.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22
ust.1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki
dotyczące:
7.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Należy złożyć zaświadczenie właściwego oddziału Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej potwierdzające, że Wykonawca uzyskał pozwolenie
na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia
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7.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Na potwierdzenie należy złożyć wykaz wykonanych usług cateringu w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem
wartości brutto dla każdej z nich, przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co
najmniej dwoma usługami o wartości minimum 50.000 zł. brutto każda. Do każdej
pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie
zamówienia.
7.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia:
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego
zamówienia – oświadczenie składa się na Załączniku nr 3 do SIWZ
7.2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie o dysponowaniu potencjałem
ekonomicznym umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia - oświadczenie
składa się na Załączniku nr 3 do SIWZ
Uwaga!
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
7.2.5. nie podlegają wykluczeniu:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp, następujących dokumentów:
7.2.5.1. oświadczenie Wykonawcy o tym, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - sporządzone
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ;
Centrum integracji Społecznej, ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 412523240, e-mail: poczta@cis-skarzysko.pl www.cis-skarzysko.pl
PARTNERZY:

Projekt „OCAL MARZENIA – NIE CZEKAJ, DZIAŁAJ, PRACUJ”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7.2.5.2.

aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w 7.2.5
INFORMUJĘ, ŻE PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTU LUB OŚWIADCZENIA
NIEPRAWDZIWEGO WYCZERPUJE ZNAMIONA ART. 297 KK (wyłudzenie
zamówienia publicznego- czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do 5 lat).
7.3. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23
ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
7.3.1.

w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu
zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego
do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający
ich identyfikację;

7.3.2.

w stosunku do spółki cywilnej, Zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda
przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego
do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania
spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia
publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy
spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników,
dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników
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albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników,
stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika;
w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu;
7.3.4. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawy art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie
do oferty dokumenty dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
7.4. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie
załączonych do ofert dokumentów według formuły spełnia/ nie spełnia.
7.3.3.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX.

INFORMACJE
O
UZUPEŁNIAJĄCYCH

PRZEWIDYWANYCH

ZAMÓWIENIACH

9.1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, nieprzekraczających łącznie 20% wartości
realizowanego zamówienia w rozumieniu art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
X. DODATKOWE WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW
10.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia
innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:
10.1.1. określenia w złożonej informacji, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie
realizowany przez podwykonawców;
10.1.2. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają
przepisy art. 738 Kodeksu cywilnego.
10.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia
przez podwykonawcę.
10.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedłożyć Zamawiającemu kopie
umów ze wskazanymi w ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum
umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.
XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT
11.1. Niniejsza Specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być
użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
11.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
SIWZ.
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11.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
XII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
12.1. Oferta musi zawierać:
1.

Wypełniona i podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika Oferta cenowa, zgodna
z formularzem Oferty cenowej (Załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z:
1) wykazem osób uprawnionych do kontaktów z Zamawiającym (Załącznik nr 6 do SIWZ),
2) propozycją poczęstunku na konferencje (Załącznik nr 7 do SIWZ),
3) wykazem posiłków obiadowych z podaniem gramatury (Załącznik nr 8 do SIWZ).

2.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o
ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w
formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa
lub składania oświadczeń woli.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych i stwierdzające brak
podstaw do wykluczenia Wykonawcy
1.

2.

3.
4.

Zaświadczenie właściwego oddziału Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
potwierdzające, że Wykonawca uzyskał pozwolenie na prowadzenie działalności objętej
przedmiotem zamówienia
Podpisane oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków
podmiotowych (Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i
ust. 2 pkt. 1 ustawy (Załącznik nr 4 do SIWZ).
Wykaz wykonanych usług z podaniem wartości brutto dla każdej z nich (Załącznik nr 5 do
SIWZ)
Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

12.2. Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności
określonej w pkt. 12.1. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało
odrzuceniem oferty.
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12.3. Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek
wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało
odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została
ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
12.4. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć
zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa” i muszą być dołączone
do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
12.5. Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału albo
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej
treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy
wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej)
lub pełnomocnika.
12.6. Jeżeli pełnomocnik w imieniu Wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy
o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu,
udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego
oświadczenia.
12.7. Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone
w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku
wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski,
poświadczonego przez Wykonawcę.
12.8. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu
w niewłaściwej formie lub niezgodnego z ww. opisem spowoduje odrzucenie
oferty.
12.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma
odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009
roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r.
Nr 226, poz. 1817). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane
wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy
dokument) przez Wykonawcę.
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XIII. INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
13.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza
formę faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, jest
zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację,
do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania, w godzinach pracy
Centrum Integracji Społecznej. Numery telefonów, faksu Zamawiającego zostały
podane w pkt. 1 niniejszej Specyfikacji.
13.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
XIV. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

1.

a) w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Pani Lidia Ligór tel. 41 2523240;
b) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Pani Karolina GałczyńskaSzymczyk lub Pan Andrzej Brzeziński, tel. 41 2523240.
2. Informacje dotyczące postępowania można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Zamawiającego w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Prusa 3a.
XV.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
16.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności
w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci
elektronicznej.
16.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem
wymagań Zamawiającego, określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
16.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
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16.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Oferta na usługę cateringu – postępowanie nr CIS. DK.341/1/2010

„Nie otwierać przed 31.05.2010 r. przed godz. 10:15”
16.5. W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub
pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
17.1. Ofertę należy złożyć Centrum Integracji Społecznej-Gospodarstwo
Pomocnicze Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna 26-110 Skarżysko-Kam.
ul. B. Prusa 3a – pokój nr 3, w terminie do 31.05.2010 r., do godziny 10:00.
17.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.
XVIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
18.1. Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 31.05.2010 r.
o godzinie 10:15 pok. 10.
18.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
18.3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca
nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych
w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych
w art. 26 ust 3 ustawy Pzp.
18.4. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronach
internetowych, o których mowa w pkt. I SIWZ.
18.5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców.
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania
umowy.
18.6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XIX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
19. 1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów
oraz innych kosztów określonych w niniejszej SIWZ.
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19.2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu
do drugiego miejsca po przecinku.
19.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą regulowane w
polskich.
XX.

złotych

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

20.1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa. Zamawiający może żądać
udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawców.
20.2. Jedynym kryterium oceny ofert jest: cena ofertowa. Zamawiający uzna
i wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.
20.3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałym
ofertom przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza liczba
punktów. Ich wartość punktowa zostanie przeliczona według następującego
wzoru matematycznego:

20.4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
20.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę,
której projekt stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. Termin zawarcia umowy
zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec
zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania.
O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany
po zakończeniu postępowania odwoławczego.
20.6. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ustawy
Prawo zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 przedmiotowej
ustawy.
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XXI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Istotne warunki umowy określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 10
do SIWZ.
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ
WYKONAWCY
W
TOKU
POSTĘPOWANIA
UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia
odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych
w dziale VI ustawy Pzp. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Ponadto Wykonawca może w terminie
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej
z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej, do której był
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
Załączniki:
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Formularz oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –
Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniu – Załącznik nr 4 do
SIWZ.
5. Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Wykaz osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym – Załącznik nr 6 do
SIWZ.
7. Propozycje menu na konferencje – Załącznik nr 7 do SIWZ.
8. Wykaz posiłków obiadowych z podaniem gramatury – Załącznik nr 8 do SIWZ.
9. Ewidencja dostarczania posiłków – załącznik nr 9 do SIWZ.
10. Wzór umowy – Załącznik nr 10 do SIWZ.
11. Szacunkowa liczba posiłków obiadowych – harmonogram – Załącznik nr 1 do
umowy.
Skarżysko-Kam., dnia 14 maja 2010 r.
Zatwierdzam:
................................................
(data i podpis Kierownika zamawiającego)
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CIS.DK.341/1/2010

Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringu
polegającej
na przygotowaniu i dostarczaniu około 7.625 posiłków obiadowych dla uczestników
Centrum Integracji Społecznej przez okres 14 miesięcy oraz świadczeniu usługi
restauracyjnej i dotyczącej podawania posiłków na dwie konferencje (dla 80 i 120
osób) na potrzeby realizacji projektu „Ocal marzenia – nie czekaj, działaj, pracuj”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Usługa cateringu dla uczestników CIS w ramach projektu „Ocal marzenia –
nie czekaj, działaj, pracuj”
Wspólny słownik CPV:

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
Usługa cateringu na potrzeby konferencji w ramach projektu „Ocal marzenia –
nie czekaj, działaj, pracuj”
Wspólny słownik CPV:

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
II. Działania w ramach przedmiotowego projektu prowadzone będą w dwóch edycjach,
trwających po 7 miesięcy każda. Edycję I rozpoczyna konferencja inaugurująca
projekt
EDYCJA I
1) czas trwania: 30 czerwca 2010 r. – 31 stycznia 2011 r.
2) w skład edycji I wchodzą:
a) przygotowanie i dostarczenie cateringu na konferencję inaugurującą projekt
dla 80. uczestników
 konferencja planowana jest na 30 czerwca 2010 r.;
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 Wykonawca zapewnia w ramach poczęstunku dla wszystkich uczestników
konferencji m.in.:
- gorącą kawę - po 1 filiżance (około 0,20 l) na osobę i herbatę po 1 filiżance (około
0,20 l) na osobę, a także cukier, cytrynę, mleczko lub śmietankę;
- wodę mineralną gazowaną i niegazowaną (po 0,50 l na osobę);
- soki owocowe w dzbankach szklanych (po 0, 25 l na osobę);
- galanterię cukierniczą (minimum 3 rodzaje ciast – ogółem 7 kg oraz kruche ciasteczka

-

– ogółem 2 kg, paluszki - ogółem 2 kg);
owoce (np. mandarynki - 1 szt. na osobę, winogron – 100 g na osobę, banany – 40
szt.);

 sposób podania poczęstunku: w formie szwedzkiego stołu;
 Wykonawca wraz z ofertą przedstawi minimum trzy propozycje poczęstunku
na konferencję (Załącznik nr 7 do SIWZ). Zamawiający najpóźniej do dnia 25
czerwca 2010 r. przekaże Wykonawcy informację o wyborze menu;
 ponadto Wykonawca zapewni: zastawę stołową (ceramiczną lub porcelanową),
sztućce (nie mogą być plastikowe lub inne jednorazowe), serwetki jednorazowe,
dekorację bufetu, w tym obrusy oraz oddelegowanie osoby/osób które będą
uzupełniać napoje zimnie i ciepłe oraz ciasta i owoce w razie zużycia, a także będą
sprzątać w trakcie i po cateringu;
 Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dostarcza catering do miejsca
konferencji, które zostanie wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 3 dni przed jej
rozpoczęciem
b) okres próbny dla uczestników CIS, trwający 1 m-c: od 1 lipca 2010 r.
do 31 lipca 2010 r.
 w etapie tym bierze udział 30. beneficjentów, dla których zapewniony jest ciepły
posiłek obiadowy; w jego ramach przewiduje się przygotowanie i dostarczenie
posiłków, zgodnie z tabelą 1
Tabela 1
Dni robocze w m-cu lipcu 2010 r.

1, 2, 5, 6, 7 ,8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19,
20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

Liczba dni

Maksymalna
liczba osób

Maksymalna liczba
posiłków

22

30

660
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 podana w tabeli 1 liczba posiłków jest tylko liczbą szacunkową, zakładającą
maksymalną liczbę posiłków. Zamawiający ma prawo zmniejszyć ich liczbę
w przypadkach nieobecności uczestników, o której mógł zawiadomić Wykonawcę
odpowiednio wcześniej, zanim ten przystąpił w danym dniu do przygotowania
posiłków. Informacja taka będzie przekazywana Wykonawcy telefonicznie;
 Zamawiający zapłaci za liczbę posiłków faktycznie dostarczonych, zgodnie
z prowadzoną w każdym miesiącu szczegółową ewidencją, uwzględniającą liczbę
wydanych posiłków, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ;
 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłków do siedziby Centrum
Integracji Społecznej, mieszczącej się w Skarżysku-Kam. przy ul. Prusa 3a i/lub
do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta w przypadku,
gdy beneficjenci poszczególnych grup zawodowych będą uczestniczyć w warsztatach
sprawdzających predyspozycje zawodowe we właściwych dla danego zawodu
placówkach – o fakcie tym Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie
z odpowiednim wyprzedzeniem.
c) etap reintegracji społecznej i zawodowej, trwający 6 miesięcy: od 1 sierpnia
2010 r. do 31 stycznia 2011r.
 w etapie tym bierze udział 25. beneficjentów, dla których zapewniony jest ciepły
posiłek obiadowy; w jego ramach przewiduje się przygotowanie i dostarczenie
posiłków, zgodnie z tabelą 2
Tabela 2
Liczba dni roboczych w poszczególnych
miesiącach

Liczba dni w
danym miesiącu

Maksymalna
liczba osób

Sierpień 2010
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31
Wrzesień 2010
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,10, 13,14, 15, 16, 17,
20, 21, 22, 23, 24, 27,28, 29,30
Październik 2010
1, 4, 5, 6, 7,8, 11,12,13,14, 15,
18,19,20,21, 22, 25,26, 27, 28, 29
Listopad 2010
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19,
22, 23, 24, 25, 26, 29, 30

22

25

550

22

25

550

21

25

525

20

25

500

Maksymalna
liczba
posiłków
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Grudzień 2010
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13,14, 15, 16, 17,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
Styczeń 2011
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31
Razem:

23

25

575

21

25

525

3.225

Okres próbny

600

Ogółem I edycja

3.825

 podana w tabeli 2 liczba posiłków jest tylko liczbą szacunkową, zakładającą
maksymalną liczbę posiłków. Zamawiający ma prawo zmniejszyć ich liczbę
w przypadkach nieobecności uczestników, o której mógł zawiadomić Wykonawcę
odpowiednio wcześniej, zanim ten przystąpił w danym dniu do przygotowania
posiłków. Zamawiający ma również prawo do zmniejszenia liczby dni, w których
planowane jest dostarczanie posiłków w sytuacji, gdy uczestnicy będą mieli wolne
(np. w związku ze świętem przypadającym na sobotę). Informacje takie będą
przekazywane Wykonawcy telefonicznie;
 Zamawiający zapłaci za liczbę posiłków faktycznie dostarczonych, zgodnie
z prowadzoną w każdym miesiącu szczegółową ewidencją, uwzględniającą liczbę
wydanych posiłków, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ;
 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłków do siedziby Centrum
Integracji Społecznej, mieszczącej się w Skarżysku-Kam. przy ul. Prusa 3a
w każdy poniedziałek dla wszystkich uczestników (25 osób), a w pozostałe dni
do siedziby Centrum Integracji Społecznej i w miejsca wskazane przez
Zamawiającego na terenie miasta, do placówek, w których beneficjenci będą odbywać
szkolenia zawodowe u podwykonawców prowadzących przedmiotowe szkolenia.
2. EDYCJA II
1) czas trwania: 01 kwietnia 2011 r. – 30 listopada 2011 r.;
2) w skład edycji II wchodzą:
a) okres próbny dla uczestników CIS, trwający 1 m-c: od 1 kwietnia 2011 r. do 30
kwietnia 2011 r.
 w etapie tym bierze udział 30. beneficjentów, dla których zapewniony jest ciepły
posiłek obiadowy; w jego ramach przewiduje się przygotowanie i dostarczenie
posiłków, zgodnie z tabelą 3
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Tabela 3
Dni robocze w kwietniu 2011 r.

Liczba dni
w kwietniu 2011 r.

Maksymalna
liczba osób

Maksymalna liczba
posiłków

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18,
19, 20, 21, 22, 26, 27,28, 29

20

30

600

 podana w tabeli 3 liczba posiłków jest tylko liczbą szacunkową, zakładającą
maksymalną liczbę posiłków; Zamawiający ma prawo zmniejszyć ich liczbę
w przypadkach nieobecności uczestników, o której mógł zawiadomić Wykonawcę
odpowiednio wcześniej, zanim ten przystąpił w danym dniu do przygotowania
posiłków. Informacja taka będzie przekazywane Wykonawcy telefonicznie;
 Zamawiający zapłaci za liczbę posiłków faktycznie dostarczonych, zgodnie
z prowadzoną w każdym miesiącu szczegółową ewidencją, uwzględniającą liczbę
wydanych posiłków;
 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłków do siedziby Centrum
Integracji Społecznej, mieszczącej się w Skarżysku-Kam. przy ul. Prusa 3a i/lub
do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta
w przypadku, gdy beneficjenci poszczególnych grup zawodowych będą uczestniczyć
w warsztatach sprawdzających predyspozycje zawodowe we właściwych dla danego
zawodu placówkach – o fakcie tym Wykonawca zostanie poinformowany
telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem.
b) etap reintegracji społecznej i zawodowej, trwający 6 m-cy: od 1 maja 2011 r.
do 31 października 2011r.
 w etapie tym bierze udział 25. beneficjentów, dla których zapewniony jest ciepły
posiłek obiadowy; w jego ramach przewiduje się przygotowanie i dostarczenie
posiłków, zgodnie z tabelą 4
Tabela 4
Liczba dni roboczych
w poszczególnych miesiącach
Maj 2011
2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31
Czerwiec 2011
1,2,3, 6,7,8,9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20,
21, 22, 24, 27, 28, 29, 30

Liczba dni w
danym
miesiącu
21

Maksymalna
liczba osób
25

Maksymalna
liczba
posiłków
525

21

25

525
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Lipiec 2011
1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19,
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29

21

25

525

Sierpień 2011
1, 2, 3, 4, 5, 8,9,10, 11, 12, 16, 17, 18,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31
Wrzesień 2011
1,2,5,6,7, 8,9,12, 13, 14, 15, 16, 19, 20,
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
Październik 2011
3, 4, 5,6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31

22

25

550

22

25

550

21

25

525

Razem:
Okres próbny
Ogółem II edycja

128
20

----------------------------------------------

148

3.200
600
3.800

 podana w tabeli 4 liczba posiłków jest tylko liczbą szacunkową, zakładającą
maksymalną liczbę posiłków. Zamawiający ma prawo zmniejszyć ich liczbę
w przypadkach nieobecności uczestników, o której mógł zawiadomić Wykonawcę
odpowiednio wcześniej, zanim ten przystąpił w danym dniu do przygotowania
posiłków. Zamawiający ma również prawo do zmniejszenia liczby dni, w których
planowane jest dostarczanie posiłków w sytuacji, gdy uczestnicy będą mieli dni
wolne (np. w związku ze świętem przypadającym na sobotę). Informacje takie będą
przekazywane Wykonawcy telefonicznie;
 Zamawiający zapłaci za liczbę posiłków faktycznie dostarczonych, zgodnie
z prowadzoną w każdym miesiącu szczegółową ewidencją, uwzględniającą liczbę
wydanych posiłków, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ;
 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłków do siedziby Centrum
Integracji Społecznej, mieszczącej się w Skarżysku-Kam. przy ul. Prusa 3a
w każdy poniedziałek dla wszystkich uczestników (25 osób), a w pozostałe dni
do siedziby Centrum Integracji Społecznej i w miejsca wskazane
przez Zamawiającego na terenie miasta, do placówek, w których beneficjenci będą
odbywać szkolenia zawodowe u podwykonawców prowadzących przedmiotowe
szkolenia
c) przygotowanie i dostarczenie cateringu na konferencję podsumowującą
projekt dla 120. uczestników
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 konferencja planowana jest na listopad 2011 r.; o dokładnej dacie przeprowadzenia
konferencji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie najpóźniej 14 dni przed
datą jej rozpoczęcia;
 Wykonawca zapewnia w ramach poczęstunku dla wszystkich uczestników
konferencji m.in.:
- gorącą kawę - po 1 filiżance (około 0,20 l) na osobę i herbatę - po 1 filiżance (około
0,20 l) na osobę, a także cukier, cytrynę, mleczko lub śmietankę;
- wodę mineralną gazowaną i niegazowaną (po 0,50 l na osobę);
- soki owocowe w dzbankach szklanych (po 0, 25 l na osobę);
-

-

galanterię cukierniczą (minimum 4 rodzaje ciast – ogółem 10 kg oraz kruche
ciasteczka – ogółem 3 kg , paluszki - ogółem 3 kg);
owoce (np. mandarynki - 1 szt. na osobę, winogron – 100 g na osobę, banany – 40
szt.);

 sposób podania poczęstunku: w formie szwedzkiego stołu;
 Wykonawca wraz z ofertą przedstawi minimum trzy propozycje poczęstunku
na konferencję (Załącznik nr 7 do SIWZ). Zamawiający najpóźniej 7 dni przez
rozpoczęciem konferencji przekaże Wykonawcy informację o wyborze menu;
 ponadto Wykonawca zapewni: zastawę stołową (ceramiczną lub porcelanową),
sztućce (nie mogą być plastikowe lub inne jednorazowe), serwetki jednorazowe,
dekorację bufetu, w tym obrusy oraz oddelegowanie osoby/osób które będą
uzupełniać napoje zimnie i ciepłe oraz ciasta i owoce w razie zużycia, a także będą
sprzątać w trakcie i po cateringu;
 Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dostarcza catering do miejsca
konferencji, które zostanie wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 3 dni przed jej
rozpoczęciem
III. Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotowej usługi
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia zamiast ciepłego posiłku
obiadowego suchego prowiantu (w cenie posiłku obiadowego) w sytuacji,
gdy beneficjenci będą uczestniczyć w wycieczkach organizowanych w ramach
pobytu w CIS. Wykonawca zobowiązuje się również do dostarczenia zamiast
jednostkowych ciepłych posiłków obiadowych poczęstunku w formie szwedzkiego
stołu dla wszystkich uczestników na 2 przyjęcia okolicznościowe (dla I edycji Wigilia, dla II edycji - Wielkanoc). Wykonawca zapewnia wówczas zastawę stołową
(ceramiczną lub porcelanową) oraz sztućce (nie mogą być plastikowe lub inne
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2.
3.

4.
1)


2)

jednorazowe). Cenę tego poczęstunku należy wkalkulować w średnią cenę
jednostkowego posiłku przewidzianego dla każdego uczestnika, przedstawioną
w ofercie. Informacje o ww. planowanych zdarzeniach będą przekazywane
przez Zamawiającego telefonicznie, z odpowiednim wyprzedzeniem.
Posiłki dostarczane będą od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych
telefonicznie z Wykonawcą.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia co najmniej trzech posiłków mięsnych
w cyklu pięciodniowym, przy czym sama porcja mięsa (ryby) – bez ziemniaków
i surówki musi mieć gramaturę nie mniej niż 150 gram. W przypadku mięsa z sosem
gramatura wynosi nie mniej niż 190 gram (do tego należy doliczyć ziemniaki
lub kaszę lub makaron/inne kluski lub ryż – gramatura minimum 250 gram oraz
surówka minimum 150 gram).
Przykładowo obiad powinien składać się z następującego zestawu:
drugie danie:
ziemniaki lub ryż lub makaron lub kasza gryczana – nie mniej niż 250 gram + mięso
(w rożnej postaci, w tym ryba) nie mniej niż 150 gram (z dodatkiem sosu nie mniej
niż 190 gram) + surówka warzywna nie mniej niż 150 gram;
zupa gulaszowa lub flaki (nie mniej niż 0,33l) + porcja pieczywa.

5. Wykonawca wraz z oferta przedstawi minimum dziesięć propozycji zestawów
obiadowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, z określeniem
gramatury poszczególnych składników obiadu.
6. Skład, gramatura i jakość posiłków obiadowych muszą być zgodne z ogólnie
przyjętymi i obowiązującymi normami żywienia przewidzianymi dla osób dorosłych
(ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz.U.
z 2006 r. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.). Obiady powinny być różnorodne.
7. Obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło z kompletem sztućców
jednorazowych i serwetek. Obiad może być dostarczony jako wyporcjowany
lub porcjowanie może odbywać się w chwili podawania obiadu.
8. Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz podanie
go w sposób i przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z wymaganiami
sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia.
9. Podane ilości osób i dni są szacunkowe. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczone
będzie jako iloczyn ilości osób i ilości dni wynikających ze szczegółowej ewidencji
wydanych posiłków oraz ceny jednostkowej (przedstawionej w ofercie Wykonawcy).
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10. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
1) sporządzenie szczegółowego wykazu menu na dany miesiąc, z podaniem gramatury
poszczególnych składników obiadu i przekazywanie go Zamawiającemu w terminie
co najmniej 3. dni roboczych przed rozpoczęciem danego miesiąca; dopuszcza się
przesunięcia zaplanowanego posiłku miedzy poszczególnymi dniami w danym
miesiącu;
2) przeprowadzenie usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia, szczegółowym
harmonogramem wykonania usługi przedstawionym przez Zamawiającego oraz
przedstawianym cyklicznie menu (co miesiąc), uwzględniającego gramaturę
poszczególnych składników dania obiadowego;
3) prowadzenie ciągłego nadzoru nad realizacją usługi;
4) bieżące informowanie
w realizacji usługi;

Zamawiającego

o

pojawiających

się

problemach

5) dowóz posiłków na miejsce oraz w czasie wskazanym przez Zamawiającego;
6) prowadzenie własnej dokumentacji co do ilości i rodzajów wydawanych posiłków
z uwzględnieniem ich gramatury i terminów dostaw.
11. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do uwzględniania wszelkich uwag i sugestii
dotyczących jakości świadczonej usługi i sposobu jej realizacji.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

CIS.DK.341/1/2010

................................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

............................................. .......
(miejscowość, data)

OFERTA
na usługę cateringu
polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków obiadowych dla uczestników Centrum
Integracji Społecznej przez okres 14 miesięcy oraz świadczeniu usługi restauracyjnej
i dotyczącej podawania posiłków na dwie konferencje (dla 80 – czerwiec 2010 r. i 120 osób –
listopad 2011 r.) na potrzeby realizacji projektu „Ocal marzenia – nie czekaj, działaj, pracuj”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wykonawca
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(dokładny adres Wykonawcy)

REGON: ………………………………………………………………………………………....
NIP: ………………………….……..… ……………………………….………………………..
Telefon: .........................................................

Fax: .................................................................

E-mail: ………………………………………………………………
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W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę cateringu dla Centrum Integracji Społecznej na potrzeby realizacji projektu
„Ocal marzenia – nie czekaj, działaj, pracuj”,

Oferujemy całkowitą cenę usługi - poz. 1) + poz. 3)
Kwota brutto w zł............................................... słownie: ..........................................................
w tym:
1) cena za szacunkową liczbę posiłków w liczbie 7.625 szt.:
Kwota brutto w zł............................................. słownie: ..........................................................
2) cena jednego posiłku obiadowego dla jednego uczestnika zajęć w ramach Centrum
Integracji Społecznej (CIS):
Kwota brutto w zł............................................. słownie: ..........................................................

3) przygotowanie i dostarczenie cateringu na 2 konferencje - poz. 3)a + poz. 3)b:
Kwota brutto w zł............................................ słownie: ...........................................................
a) konferencja inaugurująca projekt, dla 80. uczestników
Kwota brutto w zł.......................................... słownie: ...........................................................
b) konferencja podsumowująca projekt, dla 120. uczestników
Kwota brutto w zł......................................... słownie: ...........................................................
d) cena poczęstunku dla jednego uczestnika konferencji:
Kwota brutto w zł....................................... słownie: ...........................................................
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1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne
do rzetelnego sporządzenia i skalkulowania niniejszej oferty, zgodnie z wymogami
określonymi w SIWZ.
2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania
określone w SIWZ i w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w
niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.
4. Zleconą usługę (przedmiot zamówienia) będziemy realizować przez 14 miesięcy
w dwóch edycjach po 7 miesięcy każda , z uwzględnieniem terminów konferencji,
okresie od 30 czerwca 2010 r. do 30 listopada 2011 r.
5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez
Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania wykonawcy.
7. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty
i wszystkie
są ponumerowane i cała oferta składa się z........................... kartek.

załączniki

Załącznikami do niniejszej oferty są:
....................................................................................................
....................................................................................................
.....................................................................................................
....................................................................................................
.....................................................................................................

...........................................................

imię i nazwisko, podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
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Załącznik nr 3 do SIWZ

CIS.DK.341/1/2010

.....................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
spełniam warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Prawdziwość powyższych danych
odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

potwierdzam

własnoręcznym

podpisem

świadom

..........................................................
(miejscowość, data)

.........................................................

(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

CIS.DK.341/1/2010

.....................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
z późniejszymi zmianami).

Prawdziwość powyższych danych
odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

potwierdzam

własnoręcznym

podpisem

świadom

..........................................................
(miejscowość, data)

.........................................................

(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

CIS.DK.341/1/2010

WYKAZ USŁUG
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej 2. usługi
przygotowania i dostawy posiłków obiadowych, z podaniem wartości brutto dla każdej z nich,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te
zostały wykonane należycie
Lp.

Nazwa podmiotu/ instytucji
w której realizowano zamówienia
oraz jej adres

Rodzaj zamówienia, opis
przedmiotu usługi

Miejsce i data
wykonania usługi
(od....do...)*

Wartość brutto
usługi

*Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje)

..........................................................
(miejscowość, data)
..............................................................................

(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
lub imienna pieczątka z parafką)
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Załącznik nr 6 do SIWZ

CIS.DK.341/1/2010
………………………………….

..........................................

(pieczęć instytucji szkoleniowej)

(miejscowość, data)

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTÓW
Z ZAMAWIAJĄCYM, ODPOWIEDZIALNYCH
ZA WYKONANIE UMOWY
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)

Lp.

Imię i nazwisko

Zakres odpowiedzialności

Telefony kontaktowe

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
(czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)
Centrum integracji Społecznej, ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 412523240, e-mail: poczta@cis-skarzysko.pl www.cis-skarzysko.pl
PARTNERZY:

Projekt „OCAL MARZENIA – NIE CZEKAJ, DZIAŁAJ, PRACUJ”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CIS.DK.341/1/2010

Załącznik nr 7 do SIWZ

...............................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)

PROPOZYCJE POCZESTUNKU NA KONFERENCJE
Zestaw I:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Zestaw II:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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Zestaw III:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

.................................................................
(data i podpis Wykonawcy)

Wybór menu przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia
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CIS.DK.341/1/2010

Załącznik nr 8 do SIWZ

...............................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)

WYKAZ POSIŁKÓW OBIADOWYCH Z PODANIEM GRAMATURY
Zestaw I:
…………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Zestaw II:
…………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Zestaw III:
…………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Zestaw IV:
…………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Zestaw V:
…………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Zestaw VI:
…………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………..
Zestaw VII:
…………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Zestaw VIII:
…………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Zestaw IX:
…………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Zestaw X:
…………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

.......................................................
(Miejscowość i data)

……………………………………………
.

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 9 do SIWZ

CIS.DK.341/1/2010

...............................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)

EWIDENCJA DOSTARCZONYCH POSIŁKÓW OBIADOWYCH
miesiąc ……………………………………………….
Lp.

Data
dostarczonego
posiłku i godzina

Liczba posiłków

Imię i nazwisko osoby
odbierającej posiłki
i jej podpis

Imię i nazwisko osoby
dostarczającej posiłek
i jej podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
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Załącznik nr 10 do SIWZ

CIS.DK.342/1/2010
PROJEKT
UMOWA NR...... ZP/20010

na usługę cateringu polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków obiadowych dla
uczestników Centrum Integracji Społecznej przez okres 14 miesięcy oraz świadczeniu usługi
restauracyjnej i dotyczącej podawania posiłków na dwie konferencje (dla 80 osób – czerwiec
20010 r. i 120 osób – listopad 2011 r.) na potrzeby realizacji projektu „Ocal marzenia – nie czekaj,
działaj, pracuj”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, zwanego dalej Projektem
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.),
udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu ......................... zawiera się umowę
pomiędzy:
Centrum Integracji Społecznej – Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta SkarżyskoKamienna, w Skarżysku-Kam., ul. Prusa 3a, posiadającym nr NIP 6631833020 oraz
nr REGON 000516175-00020, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Brzezińskiego,
Dyrektora CIS zwanym dalej Zamawiającym
a
firmą ................................................................ z siedzibą w ......................................, wpisaną do
rejestru............................................................., posiadającą nr NIP ................................... oraz
nr REGON............................... reprezentowaną przez ......................................., zwaną w dalszej
części umowy Wykonawcą, o następującej treści:
§1.
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania usługę cateringu, tj. przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych dla
uczestników Centrum Integracji Społecznej-Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta
Skarżysko-Kamienna (maksymalna liczba posiłków – 7.625) przez okres 14 miesięcy
oraz świadczenie usługi restauracyjnej i dotyczącej podawania posiłków na dwie konferencje
(dla 80 i 120 osób) na potrzeby realizacji projektu „Ocal marzenia – nie czekaj, działaj, pracuj”,
zwanego dalej Projektem.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest Załącznik nr 1, określający szacunkową liczbę
oraz cenę jednostkową posiłków obiadowych, stanowiących przedmiot zamówienia.
Zamawiający w określonych przypadkach, uwzględnionych w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej
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liczby posiłków lub zmniejszenia liczby dni dostaw posiłków. Z tego tytułu nie przysługują
Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za dostarczone posiłki.
3. Strony ustalają cenę jednego posiłku obiadowego dla uczestnika Centrum Integracji Społecznej
(osobodnia) w kwocie brutto...................... zł. (słownie: ...................................), za
przygotowanie i dostarczenie cateringu na konferencję dla 80. osób w kwocie ................ brutto
w zł....................... (słownie: ..........................................................), za konferencję dla 120. osób
w kwocie brutto .......................... (słownie: ...................................................). Ceny te pokrywają
wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją usług objętych niniejszą
umową, w tym wszelkie koszty transportu przygotowanego wyżywienia w miejsca wskazane
przez Zamawiającego.
4. Wartość usług stanowiących przedmiot zamówienia nie może przekroczyć orientacyjnej
szacunkowej kwoty brutto.......................... słownie: .............................................................,
określonej przez Wykonawcę w złożonej ofercie dla całości usługi.
5. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać niezmieniony poziom cen przez cały okres trwania
umowy.
§2.
1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować posiłki zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ,
w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r.
Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca
oświadcza, że tego rodzaju działalnością trudni się zawodowo i z tego tytułu zobowiązuje się
również przestrzegać wszelkich zasad i norm stosowanych w tego rodzaju działalności,
wynikających z innych źródeł niż przepisy prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się:
1) dostarczać posiłki w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalonych
telefonicznie z Wykonawcą.
2) świadczyć usługi na najwyższym poziomie, co oznacza, że dostarczone posiłki będą świeże
i przyrządzone w dniu dostawy oraz będą miały gramaturę wymaganą przez Zamawiającego;
3) dowozić posiłki na miejsca oraz w czasie wskazanym przez Zamawiającego;
4) w każdym dniu dokonywać stosownych wpisów do prowadzonej przez Zamawiającego
miesięcznej ewidencji dostaw posiłków obiadowych, zgodnie z Załącznikiem nr 9
do SIWZ;
5) sporządzać szczegółowy wykaz menu na dany miesiąc wraz z podaniem gramatury
poszczególnych składników wchodzących w skład posiłku obiadowego i przekazywać go
Zamawiającemu w terminie co najmniej 3. dni roboczych przed rozpoczęciem danego
miesiąca;
6) przeprowadzić usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, szczegółowym
Centrum integracji Społecznej, ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 412523240, e-mail: poczta@cis-skarzysko.pl www.cis-skarzysko.pl
PARTNERZY:

Projekt „OCAL MARZENIA – NIE CZEKAJ, DZIAŁAJ, PRACUJ”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

harmonogramem wykonania usługi przedstawionym przez Zamawiającego (Załącznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz przedstawianym co miesiąc menu;
7) prowadzić ciągły nadzór nad realizacją usługi;
8) na bieżąco informować Zamawiającego o problemach w realizacji usługi;
9) uwzględniać wszelkie uwagi dotyczące jakości świadczonej usługi i sposobu jej realizacji.
2. Wykonawca oświadcza, że prowadzi dokumentację ilości i rodzajów wydawanych posiłków z
uwzględnieniem ich gramatury i terminów dostaw.
§3.
Zamawiający ma prawo:
1) dokonywania zmian w ilości dni i ilości dostarczanych posiłków, zmiany ciepłych posiłków
obiadowych na suchy prowiant, wyznaczeniu terminu dwóch przyjęć okolicznościowych na
zasadach przedstawionych w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy Opis Warunków
Zamówienia);
2) wskazania miejsca i czasu dowozu posiłków.
§4.
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 30.06.2010 r. do dnia 30.11.2011 r.
2. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu z upływem terminu określonego w ust. l.
3. W przypadku przerwania realizacji przedmiotowego Projektu z jakichkolwiek przyczyn umowa
niniejsza wygasa automatycznie z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpi
przerwanie realizacji Projektu.
§5.
1. Wykonawcy należy się wynagrodzenie w wysokości obliczonej przy zastosowaniu cen
określonych w ofercie.
2. Wykonawcy należy się wynagrodzenie tylko za posiłki dostarczone zgodnie z niniejszą
umową, w ilości wynikającej z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
3. Rozliczenie wynagrodzenia za przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych odbywa się
w cyklach miesięcznych z dołu (za poprzedni miesiąc świadczenia usług objętych niniejszą
umową) na podstawie częściowych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę,
w oparciu o liczbę faktycznie dostarczonych posiłków. Rozliczenie za przygotowanie
i dostawę cateringu na poszczególne konferencje następuje na podstawie odrębnych faktur
VAT wystawionych przez Wykonawcę za realizację każdej z konferencji.
4. Termin płatności każdej z faktur wynosi 30 dni od dania otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Nr....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy Zamawiający pokrywa ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. W przypadku braku środków na koncie bankowym Centrum Integracji
Społecznej, spowodowanym nieterminowym przelaniem środków na dofinansowanie Projektu,
termin płatności może ulec przesunięciu i w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie naliczał
odsetek za zwłokę.
7. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający ma prawo wstrzymania zapłaty w razie stwierdzenia niezgodności pomiędzy
kwotą na fakturze i dokumentami wskazującymi liczbę dostarczonych posiłków
i wysokość wynagrodzenia. W takim przypadku. Zamawiający przekazuje Wykonawcy
uzasadnienie odmowy w formie pisemnej, zawierające wskazanie niezgodności.
9. W sytuacji określonej w ust. 7, termin płatności wynagrodzenia ujętego w nieprawidłowo
wystawionej fakturze VAT rozpoczyna swój bieg po usunięciu niezgodności przez
Wykonawcę i dostarczeniu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§6.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku
z wykonaniem umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również szkody wyrządzone
osobom trzecim, w tym uczestnikom Centrum Integracji Społecznej, związane z wykonaniem
usługi przygotowania i dostawy posiłków objętych niniejszą umową oraz wszelkich innych
czynności obciążających Wykonawcę z mocy niniejszej umowy lub przepisów szczególnych.
§7.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca
w wysokości 10% kwoty określonej w § 1 ust. 4 niniejszej umowy;
2) za nienależyte wykonanie zobowiązania w wysokości 10% wartości kwoty określonej w § 1
ust. 4 niniejszej umowy.
2. Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający
w wysokości 10% kwoty określonej w § 1 ust. 4 niniejszej umowy. Nie dotyczy to sytuacji,
o której mowa w § 4 ust. 3.
3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile kary
umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
4. Zamawiający może potrącić z faktury końcowej ewentualne należności z tytułu kar
umownych.
5. Naruszenie przez Wykonawcę istotnych postanowień niniejszej umowy uprawnia
Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa
do wynagrodzenia. Odstąpienie w tym trybie wymaga oświadczenia woli wyrażonego
Wykonawcy na piśmie.
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§ 8.
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają zastosowanie ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikające z tytułu realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu
przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do umowy

Szacunkowa liczba posiłków obiadowych - harmonogram
Dni robocze w poszczególnych miesiącach

Liczba dni

Maksymalna
liczba osób

Maksymalna
liczba posiłków
(osobodni)

EDYCJA I - 1 lipiec 2010 r. – 31 styczeń 2011 r.
OKRES PRÓBNY – 1 lipiec 2010 r. – 31 lipiec 2010 r.

Lipiec 2010 r.
1, 2, 5, 6, 7 ,8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19,
20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

22

30

660

ETAP REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ – 1 sierpień 2010 r. – 31 styczeń 2010 r.

Sierpień 2010
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31
Wrzesień 2010
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,10, 13,14, 15, 16, 17,
20, 21, 22, 23, 24, 27,28, 29,30
Październik 2010
1, 4, 5, 6, 7,8, 11,12,13,14, 15,
18,19,20,21, 22, 25,26, 27, 28, 29
Listopad 2010
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19,
22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
Grudzień 2010
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13,14, 15, 16, 17,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
Styczeń 2011
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31
Razem I edycja

22

25

550

22

25

550

21

25

525

20

25

500

23

25

575

21

25

525

3.825

EDYCJA II – 1 kwiecień 2011 r. – 31 październik 2011 r.
OKRES PRÓBNY – 1 kwiecień 2011 r. – 31 październik 2011 r.

Kwiecień 2011
1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19,
20, 21, 22, 26, 27,28, 29

20

30

600

ETAP REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ – 1 maj 2010 r. – 31 styczeń 2010 r.
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Maj 2011
2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31

21

25

525

Czerwiec 2011
1,2,3, 6,7,8,9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20,
21, 22, 24, 27, 28, 29, 30

21

25

525

Lipiec 2011
1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19,
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29

21

25

525

Sierpień 2011
1, 2, 3, 4, 5, 8,9,10, 11, 12, 16, 17, 18,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31

22

25

550

Wrzesień 2011
1,2,5,6,7, 8,9,12, 13, 14, 15, 16, 19, 20,
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
Październik 2011
3, 4, 5,6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31

22

25

550

21

25

525

Razem II edycja:

3.800

Ogółem I i II edycja

7.625
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