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Ogłoszenie

Numer

2020-3274-8737

Id

8737

Powstaje w kontekście projektu

RPLU.12.04.00-06-0021/19 - Zawodowcy z Kościuszki

Tytuł

Zawodowcy z Kościuszki

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-09-29
1. Zapytanie Ofertowe
2. Załącznik 1 Formularz ofertowy
3. Załącznik 2 Wykaz wykonanych uslug
4. Załącznik 3 Oswiadczenie wykonawcy o spełn. warunk
5. Załącznik 4 Oswiadczenie wykonawcy dot. klauzul spolecznych

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2020-09-29

Data ostatniej zmiany

2020-09-29

Termin składania ofert

2020-10-07 15:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. T. KOŚCIUSZKI  W 
KRASNYMSTAWIE
Zamkowa 1
22-300 Krasnystaw
NIP: 5641288233
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Osoby do kontaktu

Specjalista ds. rozliczeń finansowych 
tel.: 510-405-587
e-mail: zsp1kosciuszko@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Część 1

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi cateringowe

Opis

II.�Opis przedmiotu zamówienia
Część 1.  Przygotowanie i dostarczenie serwisu kawowego w łącznej ilości nie większej niż 2 544 
sztuk. 

a)�Planowane dostawy to: w roku 2020 – 368 sztuk; w roku 2021 – 1032 sztuki; w roku 2022 – 1144 
sztuki. Prognozowana ilość serwisu kawowego określona powyżej ma jedynie charakter orientacyjny 
dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia z zakresu powyższego 
zapytania ofertowego z przyczyn niezależnych od niego np. nieobecności Uczestników.  
b)�W cenie zestawu należy ująć koszt torby papierowej/opakowania (dla każdego uczestnika 
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osobno), w której zapakowany będzie serwis.
c)�Każdy serwis kawowy powinien składać się z: 

a)�woda mineralna niegazowana/gazowana – butelka min. 500 ml
b)�sok 100% owocowy (jabłko, pomarańcza, wieloowocowy) bez dodatku cukru – butelka/karton 
min. 300 ml
c)�owoc świeży – podany w całości: np. jabłko, banan, mandarynka – 2 szt., pomarańcza, gruszka 
itp.
d)�batonik – tzw. mleczna kanapka (biszkopt z mlecznym nadzieniem) lub  batonik 
śniadaniowy/zbożowy z ziarnami, owocami itp. – min. 25g
e)�rogal (croissant) z nadzieniem np. kakaowym, waniliowym i/lub owocowym 
(na słodko), np. borsetto, 7 days, Chipicao – min. 60g
f)�drobne słodkie lub słone przekąski typu paluszki lub ciasteczka kruche 
 np. wafelki, ciasteczka typu oreo, markizy, delicje, krakersy itp. (urozmaicone) – łącznie min. 100 
g/os.
d)�Miejsce realizacji: Krasnystaw (sale Zamawiającego, tj. Zespołu Szkół Nr 1 
im. T. Kościuszki, ul. Zamkowa 1 w Krasnymstawie).
e)�Zamawiający informuje, że dostawy serwisu kawowego realizowane będą w dni robocze (dni nauki 
szkolnej). 

Kody CPV

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent
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Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

1.�Wykonawcą może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

Typ

Potencjał techniczny

Opis

2.�Posiadają potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia, a także dysponują potencjałem i 
doświadczeniem gwarantującym wykonanie zamówienia: posiadają doświadczenie w realizacji usług 
będących przedmiotem zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizowali co najmniej 
2 usługi cateringowe dla co najmniej 
2 osób (każda).

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

2.�Posiadają potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia, a także dysponują potencjałem i 
doświadczeniem gwarantującym wykonanie zamówienia: posiadają doświadczenie w realizacji usług 
będących przedmiotem zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizowali co najmniej 
2 usługi cateringowe dla co najmniej 
2 osób (każda).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

3.�Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
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Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Koszt przygotowania posiłku – 70%
Klauzule społeczne  – 30%

Część: 2

Tytuł części 2

Część 2

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa
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Podkategoria

Usługi cateringowe

Opis

Część 2. Przygotowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników/Uczestniczek szkoleń 
w łącznej ilości nie większej niż 1876 sztuk 

a)�Planowane dostawy to: w roku 2020 – 208 sztuk; w roku 2021 – 874 sztuki; w roku 2022 – 794 
sztuk. Prognozowana ilość obiadów określona powyżej ma jedynie charakter orientacyjny dlatego też 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia z zakresu powyższego zapytania 
ofertowego z przyczyn niezależnych od niego np. nieobecności Uczestników.  
b)�Miejsce realizacji: Krasnystaw (sale Zamawiającego, tj. Zespołu Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki, ul. 
Zamkowa 1 w Krasnymstawie)  
c)�Zamawiający informuje, że posiłki będą wymagane na zajęcia w dni wolne od nauki szkolnej, tj. w 
soboty/niedziele oraz ferie/wakacje/przerwy świąteczne itp.

Kody CPV

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK
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Opis

Koszt przygotowania posiłku – 70%
Klauzule społeczne  – 30%

Część: 3

Tytuł części 3

Część 3

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi cateringowe

Opis

Część 3. Przygotowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników/Uczestniczek staży uczniowskich w 
łącznej ilości nie większej niż 1 520 sztuk 
a)�Planowane dostawy to:; w roku 2021 – 760 sztuk; w roku 2022 – 760 sztuk. Prognozowana ilość 
obiadów określona powyżej ma jedynie charakter orientacyjny, ponieważ Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zmniejszenia zamówienia z zakresu powyższego zapytania ofertowego z przyczyn 
niezależnych od niego np. nieobecności Uczestników.  
b)�Miejsce realizacji: miejsca organizacji stażu wskazane przez Zamawiającego (woj. lubelskie)
c)�Realizacja tej części zamówienia nastąpi w okresie wakacyjnym tj. czerwiec – sierpień 2021 roku 
oraz czerwiec – sierpień 2022 roku.

Ad. części 2 i 3: 
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1)�Każdy obiad powinien składać się z porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, 
dodatków np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron o gramaturze nie mniejszej niż 200 g lub porcji jarskiej o 
gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna 
gramatura 1 porcji wynosi 400 g). W przypadku jeśli wśród uczestników szkoleń będą osoby 
stosujące dietę wegetariańską lub wegańską, Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany 
przed rozpoczęciem realizacji usługi i zobowiązany będzie do zapewniania tym uczestnikom obiadów 
wegetariańskich/wegańskich.
2)�Obiad musi być wyporcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło, w pojemniku 
termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych (zapakowanym oddzielnie) 
i serwetkami.
3)�Dostarczane posiłki powinny być gorące i estetycznie podane.
4)�Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z przepisami prawa w zakresie przechowywania 
i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia - tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1252 z późn. zm.).
5)�Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia własnych naczyń, sztućców oraz wszystkich 
pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu.

Opis zamówienia – dotyczy wszystkich części: 
1)�Cena usługi zawiera wszystkie koszty przygotowania, dostarczenia, zapewnienia obiadów 
i serwisu kawowego w tym: koszt transportu, niezbędnych naczyń, sztućców oraz odbiór zużytych 
naczyń po zakończeniu każdego dnia szkolenia/stażu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia 
naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań.
2)�Zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego informowania Wykonawcy o dokładnej 
ilości obiadów/serwisu kawowego każdego dnia szkolenia/stażu, co najmniej 2 godziny przed 
planowanym ich dostarczeniem.
3)�Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów 
na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie 
przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.

Kody CPV

55320000-9 Usługi podawania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Miejsca realizacji

adres

Kraj Województwo
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Polska lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Koszt przygotowania posiłku – 70%
Klauzule społeczne  – 30%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-09-29 - data opublikowania

-> 2020-10-07 15:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-10 - planowany termin podpisania umowy
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Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


