ESPÓ Ł PARKÓW KRMOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
PL Wolno Ś ci 18, 61-739 Pozna ń
i. 61 65 54 650. 61 65 54 651, fax 6165 54 552
NIP 773-35-376

Poznań, dnia 26 listopada 2014 r.
Og ł oszenie o przetargu nieograniczonym

DKA.232.64/2014

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzib ą w
Poznaniu, ul. Plac Wolno ści 18, 61-739 Pozna ń, tel. ( 061) 6554650, fax (061) 6554652
oglasza przetarg nieograniczony
na świadczenie usług żywieniowych polegaj ących na przygotowywaniu całodziennych
posiłków ( śniadania, obiady, kolacje ) w prowadzonych przez Zamawiaj ącego Ośrodkach
Edukacji Przyrodniczej w:
1/ w Chalinie, gm. Sieraków, pow. Mi ędzychód
2/ w Lądzie, gra. Lądek, pow. Słupca.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zosta ło zamieszczone w Biuletynie Zamówie ń
Publicznych w dniu 26 listopada 2014 r. pod numerem .....?. g

.

Specyfikacj ę Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) mo żna uzyskać w siedzibie
Zamawiaj ącego, pokój 313, w godzinach 8:00 - 14:00 oraz na stronie internetowej
www.zpkww.pl.

Pożądany termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiaj ącego.
Osobą uprawnioną do porozumiewania si ę z oferentami jest:
p. Jarosław Śmierzchalski - w sprawie OEP Chalin
tel. (61) 29 52 272, 0697 969 607, w godzinach 10:00 - 13:00
p. Natalia Sulanowska - w sprawie OEP L ąd
tel. (63) 27 63 307, 0605 565 616, w godz. 10:00 - 13:00,
w sprawach formalno-prawnych z-ca dyrektora p. Pawe ł Śliwa tel. (61) 65 54 650,
697 969 608 w godz. 10:00 - 13.00, e-mail: zpkww_sekretariat®zpkww.pl
Termin składania ofert upływa dnia: 8.12.2014.r. godzina 8:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiaj ącego, pok. 313
Otwarcie ofert nast ąpi w siedzibie Zamawiaj ącego, Plac Wolno ści 18, 61-739 Poznań,
3 piętro, pokój 313 w dniu 8.12.20 14 r., godz. 8:30
Termin zwi ązania ofertą: wynosi 30 dni, a bieg terminu rozpoczyna si ę od dnia składania
ofert, tj. od dnia 8.12 2014 r.

Dopuszcza si ę składanie ofert cz ęściowych obejmuj ących przygotowywanie posi łków w
poszczególnych obiektach ad. 1 lub ad. 2.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spe łniaj ą warunki okre ślone w art. 22 ust. 1
Prawa zamówie ń publicznych i nie podlegaj ą wykluczeniu z postę powania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówie ń publicznych oraz
którzy spełniaj ą warunki wskazane w SIWZ.
O spełnianiu warunków oferenci sk ładaj ą oświadczenie które stanowi załącznik do oferty.
„

Kryteria wyboru ofert:
-

-

cena stawka) całodziennego posi łku
(

-

60 %

wysoko ść proponowanej opłaty stałej za wykorzystywanie pomieszcze ń oraz sprzętu

pozostaj ących w dyspozycji zamawiaj ącego —40 %
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
Kod

Opis

55321000 - 6

Usługi przygotowywania posi łków

55320000 - 9

Usługi podawania posiłków

Ofertę przygotowaną zgodnie z wymaganiami okre ślonymi w SIWZ należy złożyć w
zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiaj ącego, pokój 313
Nie dopuszcza si ę składania ofert wariantowych.
Nie wymaga si ę składania wadium.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje si ę zastosowania aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących.

Z-ca DYREKTORA
ZESPO Ł U PKRAJOBRAZOWYCH
WOJEW
1\ WIELLSKIEGO
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ZESPÓ Ł PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓD1TWA WIELKOPOLSKIEGO
Pl. Wolno ś ci 18, 61-739 Pozna ń
lei. 6165.554650, 61 6554651, fax61 6554652
NIP 778-1335-376

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego na

świadczenie usług

żywieniowych w O środkach Edukacji Przyrodniczej:
- w Lądzie, gm. Lądek, pow. Słupca,
- w Chałinie, gm. Sieraków, pow. Międzychód

Wykaz dokumentów:
1. Informacje wprowadzaj ące
2. Formularz oferty
3. Projekt Umowy

Poznań, 25 Hstopada 2014 r.

1. INFORMACJE WPROWADZAJ ĄCE
1.1

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzib ą w

Poznaniu, Plac Wolno ści 18, 61-739 Pozna ń, te!. (061) 65 54 650, zaprasza do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
1.2 Przedmiotem postępowania jest

świadczenie us ług żywieniowych polegaj ących na

przygotowywaniu posiłków całodziennych w O środkach Edukacji Przyrodniczej:
- w Lądzie, gm. Lądek, pow. Słupca
- w Chalinie, gm. Sieraków,„ pow. Międzychód
w zakresie okre ślonym w punkcie 2. SIWZ.
1.3 Dopuszcza si ę składanie ofert cz ęściowych obejmuj ących przygotowanie posi łków w
poszczególnych obiektach wymienionych w pkt. 1.2
1.4 Użyte w SIWZ terminy maj ą następuj ące znaczenie
a) zamawiaj ący - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
z siedzibą w Poznaniu, Plac Wolno ści 18,
b) postępowanie - postępowanie prowadzone przez zamawiaj ącego na podstawie
niniejszej SIWZ
c) SIWZ - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
d) ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie ń publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013, poz.907 z pó źn. zm .)
e) zamówienie - należy przez to rozumie ć zamówienie publiczne, którego przedmiot
został w sposób szczegó łowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

fl

wykonawca - podmiot, który ubiega si ę o wykonanie zamówienia, z łoży ofertę na
wykonanie zamówienia albo zawrze z zamawiaj ącym umowę w sprawie wykonania
zamówienia.

1.5

Dane Zamawiaj ącego:
NIP: 778-13-35-376

REGON 630499026
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Dokładny adres do korespondencji: Zespó ł Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, Plac Wolno ści 18, 61 - 739 Poznań
Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: (061) 6554652,
mail zpkwwsekretariat@zpkww.pl
Znak postępowania..................
W korespondencji kierowanej do Zamawiaj ącego należy posługiwać się tym znakiem.
2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 .Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie ca łodziennych posi łków (śniadania,
obiady, kolacje) w prowadzonych przez Zamawiaj ącego O środkach Edukacji Przyrodniczej:
w Lądzie, gm. Lądek, pow. S łupca i w Chalinie, gm. Sieraków, pow. Mi ędzychód - dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych, uczestników szkole ń, sympozjów, seminariów itp.
organizowanych przez Zamawiaj ącego w OEP.
2.1. 1. Opis poszczególnych posi łków:
- śniadania - powinny sk ładać się z napoju ciepłego, pieczywa, masła, serów, wędliny,
soków owocowych bądź jogurtów - gramatura nie mniej ni ż 200 g, z wyłączeniem
napojów, soków owocowych i jogurtów,
- obiady - dwudaniowy - zupa + drugie danie sk ładaj ące się z mięsa, ryb, jarzyn
gotowanych lub surówek jarzynowych - ziemniaki, kasza, ry ż, kluski, makaron,
kompot bądź napój zimny, sok owocowy oraz deser - gramatura I danie nie mniej ni ż
250 g, gramatura II danie nie mniej ni ż 350 g z wyłączeniem kompotu bądź napoju
zimnego, soku owocowego oraz deseru
- jednodaniowy - zupa z wkładką ( gramatura nie mniej ni ż 400 g) oraz deser,
np. kisiel, budyń, jogurt itp;
- kolacje - pieczywo, mas ło, wędliny podawane na ciep ło i na zimno, sery, warzywa
itp., napoje - gramatura nie mniej ni ż 200 g z wyłączeniem napojów, w przypadku
kilkudniowych pobytów kiełbasa i pieczywo na ognisko
2.2. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie w pomieszczeniach kuchennych i w
pomieszczeniach towarzysz ących znajduj ących się w Ośrodkach oraz przy wykorzystaniu
sprzętu Zamawiaj ącego, które Zamawiaj ący udostępni Wykonawcy za odr ębną opłatą.
2.3.W ramach zamówienia Wykonawca b ędzie zobowi ązany do:
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- zapewnienia w poszczególnej sto łówce zastaw stoł owych oraz sztućców umożliwiaj ących
korzystanie ze sto łówki równocze śnie 100 osobom;
- zawarcia umowy na odbiór odpadów pochodz ących z kuchni.
- w razie potrzeby - wykonania us ług gastronomicznych podczas
organizowanych przez Zamawiaj ącego imprez nie obj ętych przedmiotem zamówienia
określonym w punkcie 2.1 SIWZ. - na podstawie odr ębnych ustaleń.
2.4 Zamawiaj ący dopuszcza przygotowywanie przez Wykonawc ę posiłków (catering) w
ramach prowadzonej działalnoś ci gospodarczej, w pomieszczeniach kuchennych i w
pomieszczeniach towarzysz ących znajduj ących się w Ośrodkach oraz przy wykorzystaniu
sprzętu Zamawiaj ącego, które Zamawiaj ący udostępni Wykonawcy za op łatą.
Kod

Opis

55321000 —6

Usługi przygotowywania posi łków

55320000 - 9

Usługi podawania posiłków

3. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiaj ący wymaga, aby zamówienie by ło wykonywane w okresie:
od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r

4.

WARUNKI UDZIAŁ U W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB

DOKONYWANIA OCENY SPEŁ NIENIA TYCH WARUNKÓW
4.1 Zgodnie z art. 22 ustawy, o udzielenie Zamówienia mog ą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
4.1.1 prowadzą działalność gospodarczą w zakresie obj ętym przedmiotem zamówienia, tj, w
zakresie świadczenia us ług gastronomicznych,
4.1.2 posiadaj ą niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencja ł techniczny, a tak że
dysponuj ą osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
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4.1.3 znajduj ą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie
zamówienia;
4.1.4 nie podlegaj ą wykluczeniu z post ępowania na podstawie art. 24 ustawy;
4.1.5

1) zaproponuj ą opłatę stałą za korzystanie z pomieszcze ń oraz urządzeń i
sprzętu Zamawiaj ącego w wysoko ści na wykonanie usług gastronomicznych
wymienionych w pkt. 2.1. specyfikacji.
a) nie niższej niż 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysi ące złotych brutto)
miesi ęcznie w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w L ądzie, gm. Lądek, Pow.
Słupca;
b) nie niższej niż 3.100 zł brutto (słownie: trzy tysi ące sto złotych brutto)

miesięcznie w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, gm. Sieraków, pow.
Międzychód.
2) zaproponuj ą opłatę stałą za korzystanie z pomieszcze ń i sprzętu
Zamawiaj ącego w wysokości na łączne wykonie us ług gastronomicznych
wymienionych w pkt.2.1 i 2.4 specyfikacji:
a) nie niższej niż 3.707,50 zł brutto (słownie: trzy tysi ące siedemset siedem
złotych 501100) miesięcznie w O środku Edukacji Przyrodniczej w L ądzie, gm.
Lądek, pow. Słupca
b) nie niższej niż 4.682,50 zł brutto (słownie: cztery tysi ące sze śćset
osiemdziesi ąt dwa złote 50/100) miesi ęcznie w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w
Chalinie, gm. Sieraków, pow. Mi ędzychód

4.1.6. wyrażą gotowo ść wykonania usług gastronomicznych podczas innych imprez
organizowanych przez Zamawiaj ącego niż wymienione w punkcie 2.1. SIWZ

4.2 Zamawiaj ący ustala nast ępuj ące szczegó łowe warunki udziału w postępowaniu:
4.2.1.W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2. wymagane jest posiadanie
niezbędnej wiedzy i do świadczenia w zakresie prowadzenia dzia łalności
gastronomicznej. Ocena spe łnienia warunku nast ąpi na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów i o świadczeń, o których mowa w punkcie 5.1 .1.
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4.2.2.W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3 ocena spe łnienia warunków
szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc ę dokumentów i
oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.2.
4.2.3.W zakresie warunku wskazanego w punktach 4.1.1 - 4.1.4
ocena spełnienia warunków szczegó łowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.3.

5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE ŁNIANIA WARUNKÓW
OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4
5.1

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z
Wykonawców wraz z ofert ą powinien przedłożyć następuj ące o świadczenia i
dokumenty:
5. 1.1 Warunki szczegó łowe określone w punkcie 4.2.1 SIWZ - wraz z ofert ą każdy
z Wykonawców powinien z łożyć oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz potencjał techniczny, w tym wyposa żenie stołówki w
zastawę stołową oraz sztućce dla 100 osób „ a tak że, że dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia. Jednocze śnie do oferty nale ży załączyć :
- wykaz osób, które b ędą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji i umiej ętności niezbędnych do wykonania
zamówienia, a tak że zakresu wykonywanych przez nich czynno ści;
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat zamówie ń podobnych lub
równorzędnych, a jeżeli okres prowadzenia działalno ści jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem dat wykonania i odbiorców us ług oraz dokumenty
potwierdzaj ące (rekomendacje podmiotów, na rzecz których wykonano czynno ści
równoważne przedmiotowi zamówienia )„ a tak że że czynno ści te zostały
wykonane nale życie;
- przykładowe menu na okres 7 dni z podaniem gramatury poszczególnych
posiłków,

rei

- oświadczenie, że dział a zgodnie z zasadami GMP/GHP i systemem HACCP w
zakładach żywienia zbiorowego.
5.1.2 Warunki szczegó łowe okre ślone w punkcie 4.2.2 SIWZ - wraz z ofert ą każdy z
Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzaj ące, że znajduje si ę w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie zamówienia.
Jednocześnie do oferty nale ży załączyć :
sprawozdanie finansowe, a je żeli podlega ono badaniu przez bieg łego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo ści również opinię o
badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie
zobowiązanych do sporz ądzania sprawozdania finansowego, inne
dokumenty okre ślaj ące obroty, zysk oraz zobowi ązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a je żeli okres
prowadzenia działalno ści jest krótszy - za ten okres;
informacj ę banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy
rachunek bankowy, potwierdzaj ącą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolno ść kredytową Wykonawcy, wystawion ą nie
wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert;
polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj ący,

że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ści cywilnej w
zakresie wykonywanej dzia łalności gospodarczej z dowodem zap łaty
składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia.
5.1.3

Warunki szczegó łowe określone w punkcie 4.2.3 SIWZ - do ofert ka żdy z
Wykonawców powinien załączyć :
a.

aktualny odpis z Krajowego Rejestru S ądowego albo aktualne

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione nie wcze śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
b.

aktualną informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego albo

równoważne zaświadczenie właściwego organu s ądowego lub
administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okre ślonym w art.
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24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcze śniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
c. aktualną informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre ślonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawione nie wcze śniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
d. zaświadczenie właściwego naczelnika urz ędu skarbowego potwierdzaj ące,
że Wykonawca nie zalega z op łacaniem podatków lub za świadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz łożenie na
raty zaległych płatno ści lub wstrzymanie wykonania decyzji w łaściwego
organu - wystawione nie wcze śniej niż 3 miesiące prze upływem terminu
składania ofert;
e. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo łecznego potwierdzaj ące, że
Wykonawca nie zalega z op łacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne lub za świadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roz łożenie na raty zaległych płatno ści
lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesi ące prze up ływem terminu składania ofert;
6.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

6.1 Wszelkiego rodzaju o świadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej,
zbiorczo, „Korespondencja") Zamawiaj ący i Wykonawcy przekazuj ą pisemnie.

7.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania si ę z Wykonawcami s ą:
W sprawach formalno - prawnych - z - ca Dyrektora p. Pawe ł Śliwa tel. 61 6554650
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p. Jarosław Śmierzchalski - O środek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, te ł . (61) 2952272 w
godzinach 10:00- 13:00, p. Natalia Sulanowska - O środek Edukacji Przyrodniczej w L ądzie,
tel. (63) 27 63 307, tel. 605 565 616 w godzinach 10:00 - 13:00.

8. WYJA Ś NIENIA TRE Ś CI SPECYFIKACJI SIWZ
Wykonawca mo że zwrócić się do zamawiaj ącego o wyjaśnienie tre ści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj ący udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba
że prośba o wyjaśnienie tre ści specyfikacji wpłynęła do zamawiaj ącego na mniej niż
dwa dni przed terminem sk ładania ofert.

9. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
Wykonawca okre śli ceny jednostkowe dla poszczególnych posi łków, tj. śniadania, obiadu,
kolacji podaj ąc równocze śnie gramaturę poszczególnych sk ładników żywnościowych.
Ceny jednostkowe za poszczególne posi łki powinny być obliczone ( brutto ) poprzez
doliczenie kosztów ogólnych, kosztów zaopatrzenia oraz zysku wykonawcy.
Pozycje, dla których wykonawca nie okre śli cen jednostkowych zostaną uznane przez
zamawiaj ącego za takie, które zosta ły uwzgl ędnione w innych cenach wymienionych przez
wykonawcę.

10. TERMIN ZWI Ą ZANIA OFERT Ą
10.1. Termin zwi ązania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna bieg od terminu sk ładania ofert, tj.
8 grudnia 20l4 r.
11.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1 Wykonawcy zobowi ązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w
SIWZ oraz z warunkami w poszczególnych OEP prowadzonych przez Zamawiaj ącego
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami okre ślonymi w tym dokumencie.
11.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku post ępowania. Zamawiaj ący w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w zwi ązku z przygotowaniem i
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złożeniem oferty. Wykonawcy zobowi ązuj ą się nie podnosić jakichkolwiek roszcze ń z
tego tytułu względem Zamawiaj ącego, z zastrze żeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
11.3 Oferta powinna być sporządzona w j ęzyku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny by ć
trwale spi ęte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osob ę (osoby)
uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, zwane dalej - Osoby
Uprawnione. Ewentualne poprawki w tek ście oferty muszą być naniesione w czytelny
sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty
składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zosta ć załączone pełnomocnictwo dla
Osoby Uprawnionej do reprezentowania cz łonków konsorcjum w trakcie
postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia
umowy).
11.4 Na ofert ę składaj ą się następuj ące dokumenty.
11.4.1

Formularz oferty przygotowany zgodnie z podanym wzorem (za łącznik 1).

11.4.2

Oś wiadczenia, zawarte w jednym lub kilku odr ębnych dokumentach oraz

podpisane przez Osoby Uprawnione, w których Wykonawca potwierdza, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w punkcie
4.1 SIWZ (załącznik 2)
11.4.3 Parafowany projekt umowy (załącznik 3)
11.4.4

Oś wiadczenia i dokumenty potwierdzaj ące, że Wykonawca spełnia warunki

szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4.2 SIWZ.
11.4.5

Oś wiadczenie, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą do

dnia wskazanego w SIWZ.
11.4.6

Oś wiadczenie „ w którym Wykonawca potwierdza, że w przypadku wyboru

jego oferty podpisze umow ę na warunkach podanych w projekcie umowy.
11.4.7

Zal ę czniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie 5.1 SIWZ.
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Wykonawcy maj ący siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składaj ą dokumenty zgodnie z przepisami
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiaj ący od wykonawcy oraz
form, wjakich mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
11 . 5 W przypadku oferty sk ładanej przez konsorcjum, Zamawiaj ący, dokonuj ąc oceny, czy
konsorcjum spe łnia wymagania okre ślone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadan ą
wiedzę i doświadczenie, potencja ł techniczny, personel oraz sytuacj ę ekonomiczną i
finansową członków konsorcjum. W zwi ązku z powyższym, wraz z ofert ą członkowie
konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w punkcie
5. 1.1 SIWZ. Do oferty powinny zosta ć załączone dokumenty wskazane w punktach
5.1.2. oraz 5.1.3, przygotowane odrębnie w odniesieniu do ka żdego z członków
konsorcjum. W zakresie dokumentów i o świadczeń dotyczących przedmiotu
zamówienia wystarczaj ącym będzie przedłożenie wraz z ofert ą jednego kompletu
dokumentów,
11.6. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
11.7 Informacje stanowi ące tajemnicę przedsi ębiorstwa Wykonawcy powinny zostać
przekazane w taki sposób, by Zamawiaj ący mógł z łatwo ścią określić zakres
informacji obj ętych tajemnic ą. Brak stosownego zastrze żenia będzie traktowany jako
jednoznaczny ze zgod ą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do
dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach okre ślonych w ustawie.
11.8 Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób
zabezpieczonej kopercie wewn ętrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewn ętrznej
oznaczonej napisem: „ przygotowywanie posi łków całodziennych w O środkach Edukacji
Przyrodniczej w L ądzie, gm. L ądek, pow. S łupca oraz w Chalinie, gm. Sieraków, pow.
Międzychód".
Na wewnętrznej kopercie nale ży podać nazwę i adres Wykonawcy, by umo żliwić zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiaj ącemu po terminie.
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11.9 Wykonawca mo że wprowadzi ć zmiany w złożonej ofercie lub j ą wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed up ływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagaj ą zachowania formy pisemnej.
11.10 Do o świadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje si ę
odpowiednio punkt 9. 8 SIWZ. Na kopercie zewn ętrznej nale ży dodatkowo umie ścić
zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY".

12. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
12.1 Termin składania ofert up ływa dnia 8 grudnia 2014 r. o godz. 800.
Oferty złożone po tym terminie zostan ą zwrócone bez otwierania.
Decyduj ące znaczenie dla oceny zachowania terminu ma data i godzina wp ływu oferty
do Zamawiaj ącego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
12.2 Oferty nale ży składać w siedzibie Zamawiaj ącego:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzib ą w Poznaniu, Plac
Wolno ści 18 „61-739 Poznań, pok. 313, sekretariat.

13. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
1/ Otwarcie kopert z ofertami i zmianami nast ąpi w siedzibie zamawiaj ącego w dniu 8
grudnia 2014 r. o godz. 8:30.
2/ Bezpo średnio przed otwarciem ofert zamawiaj ący poda kwotę, jaką zamierza przeznaczy ć
na sfinansowanie zamówienia.
3/ Podczas otwarcia ofert zamawiaj ący poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotycz ące oferty cenowej. Informacje te przeka że niezwłocznie
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
4/ W toku dokonywania oceny oferty zamawiaj ący może żądać udzielenia przez wykonawc ę
wyjaśnień dotyczących tre ści złożonej przez niego oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie
między zamawiaj ącym a wykonawc ą negocjacji dotycz ących złożonej oferty oraz
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dokonywanie jakichkolwiek zmian poza poprawieniem oczywistych omy łek pisarskich lub
omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.

14.

OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomoc ą systemu punktowego, zgodnie z poni ższymi kryteriami:
- cena (stawka) całodziennego posiłku

- 60%

- wysoko ść proponowanej opłaty stałej za wykorzystywanie pomieszcze ń oraz sprzętu
pozostaj ącego w dyspozycji zamawiaj ącego - 40 %

14.1. Cena - maksymalnie 100 punktów.
Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najni ższą cenę za
posiłki całodzienne ( śniadanie, obiad, kolacja ). Pozostali Wykonawcy otrzymaj ą
odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poni ższym wzorem:
P = (Cn: Cob) x 100 x (60) %
gdzie: Cn - najni ższa zaoferowana cena
Cob -cena zaoferowana w ofercie badanej
14.2. Wysoko ść proponowanej op łaty - maksymalnie 100 punktów
Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najwy ższą wartość
opłaty. Pozostali wykonawcy otrzymaj ą odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z
poniższym wzorem:
P = (CZ ob. : CZ nw) x 100 x (40) %
gdzie : CZ ob. - wysoko ść opłaty oferty badanej
CZ nw - najwy ższa proponowana op łata

15. POPRAWIANIE OMYŁEK RACHUNKOWYCH W OBLICZENIU CENY.
Zamawiaj ący poprawia w ofercie
1. oczywiste omyłki pisarskie,
2.oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzgl ę dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3. inne omyłki polegaj ące na niezgodno ści oferty ze SIWZ, nie powoduj ące istotnych zmian
treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiaj ąc o tym Wykonawcę , którego oferta zosta ła poprawiona.
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16. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

16.1 .Zamawiaj ący o dokonanym wyborze oferty powiadomi wszystkich wykonawców
uczestnicz ących w postępowaniu o zamówienie publiczne poczt ą i pocztą elektroniczną,
podaj ąc:
- nazwę firmy albo imi ę i nazwisko „siedzib ę albo miejsce zamieszkania i adres
wykonawcy, którego ofert ę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli ofertę, a także informacj ę o punktacji przyznanej ofertom wg.
przyj ętych kryteriów w post ępowaniu,
- informacj ę o wykonawcach, których oferty zosta ły odrzucone wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym,
- informacj ę o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post ępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

16.2.W zawiadomieniu wys łanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,
zamawiaj ący określi termin i miejsce zawarcia umowy.

17.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
17.1 Środki ochrony prawnej przys ługuj ące Wykonawcy, a tak że innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós ł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówie ń publicznych
określone zostały w Dziale VI Prawa zamówie ń publicznych.

KTO
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. PdI Sliwa

Załącznik nr 1
Formularz oferty

OFERTA
Nazwa i adres Wykonawcy

Zespól Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego
Plac Wolno ści 18
61-739 Pozna ń
W nawi ązaniu do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonegona..................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacj ą istotnych warunków zamówienia i nie
wnoszę do niej zastrze żeń, a także z warunkami istniej ącymi w obiektach zamawiaj ącego w
OEP w Lądzie, gm. Lądek i Chalin, gm. Sieraków i nie wnosz ę do nich zastrzeżeń, oraz że
uzyskałem informacje konieczne do sporz ądzenia oferty,
Oferuj ę wykonanie przedmiotu zamówienia:
1.1. przygotowywanie całodziennych posi łków za cenę :
-śniadanie - ..........zł ( s łownie ..................................zł ) brutto, w tym nale żność z
tytułu podatku VAT w stawce (...) % w kwocie ............... z ł ( s łownie. ................... zł )
- obiad
- ..........zł ( s łownie . ................................zł ) brutto, w tym nale żność z
tytułu podatku VAT w stawce (...) %, w kwocie .......... z ł ( s łownie . ........................... zł )
- kolacja - ..........zł ) słownie ..................................zł ), w tym nale żność z tytułu
podatku VAT w stawce ( ... ) %, w kwocie ..... z ł (słownie . ............................ zł ).
1.2. proponowana gramatura poszczególnych posi łków:
- śniadania
- ...............g
-obiad
- ................g
-kolacja
- ................g
1 .2.Oferuj ę opłaty za wykorzystanie pomieszcze ń i sprzętu Zamawiaj ącego:
a) w OEP w Chalinie, gm. Sieraków, pow. Mi ędzychód
- najmu pomieszcze ń i dzierżawy sprzętu- ...............zł ( s łownie ...............................zł ) za
m2 miesięcznie brutto, w tym nale żność z tytułu podatku VAT w stawce (...) % w kwocie
zł ( s łownie . ...............................zł );
b) w OEP w Lądzie, gm. Lądek, pow. Słupca:
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- najmu pomieszcze ń i dzierżawy sprzętu- ...............zł ( s łownie ...............................zł ) za
m2 miesięcznie brutto, w tym nale żność z tytułu podatku VAT w stawce (...) % w kwocie
zł ( s łownie. ............................... zł );
1 .3.Oświadczam, że zamierzam wykonywa ć usługi gastronomiczne okre ślone w punktach:
.........(zgodnie z pkt. 2.1 i 2.4 SIWZ - wpisa ć właściwe)
1.4. O świadczam, że podejmę się wykonania us ług gastronomicznych podczas
organizowanych przez Zamawiaj ącego imprez nie obj ętych przedmiotem zamówienia
określonym w punkcie 2.1. SIWZ.
1 .5.Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
1.6. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
został przeze mnie zaakceptowany i zobowi ązuj ę się, w przypadku wyboru mojej oferty, do
zawarcia umowy na ww. warunkach,

2.Załącznikami do niniejszej oferty s ą:
1)
2)
3)
4)
Miejscowość, data...................................2014r.

(podpis upoważnionego przedstawiciela firmy)
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Załą cznik nr 3

Projekt umowy

UMOWA NR

Zawarta w dniu..............................r. w Poznaniu pomi ędzy:
Zespoł em Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzib ą w Poznaniu,
61-739 Poznań, Plac Wolno ści 18, zwanym w tre ści umowy Zamawiaj ącym, w imieniu
którego działa p. Janusz Łakomiec - Dyrektor Zespo łu
a

.............................................................................................................................„

zwanym w tre ści umowy Wykonawcą w imieniu którego dzia łaj ą;

została zawarta umowa nast ępuj ącej tre ści:

1. Wykonawca zobowi ązuje się na zlecenie Zamawiaj ącego do przygotowywania posi łków
całodziennych ( śniadania, obiady, kolacje) dla dzieci i m łodzieży oraz dorosłych - uczestników
zaj ęć edukacyjnych, szkoleniowych i innych w O środkach Edukacji Przyrodniczej w

2.

W przypadku zaistnienia potrzeby Wykonawca podejmie si ę wykonania usług

gastronomicznych podczas organizowanych przez Zamawiaj ącego imprez nie obj ętych
przedmiotem zamówienia okre ślonym w punkcie 2.1. SIWZ - na podstawie odr ębnych ustaleń i
wystawi faktur ę

3.Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia okre ślony w ust. 1 w udostępnionych
przez Zamawiaj ącego pomieszczeniach „ przy wykorzystaniu urz ądzeń Zamawiaj ącego.
4. Za wykorzystywanie pomieszcze ń Zamawiaj ącego okre ślonych w ust. 3 Wykonawca b ędzie
uiszczał

opłatę

w

wysokości

....................................brutto
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słownie:

w tym podatek VAT, w
terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

5. Wykonawca zobowi ązuje się do zapewnienia zastaw sto łowych i sztućców w poszczególnych
stołówkach dla 100 osób korzystaj ących równocze śnie.
6.Wykonawca zobowi ązuje się do zawarcia umowy na wywóz odpadów powsta łych w toku
wykonywania przez Wykonawc ę usług.

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy:
-

w okresie od dnia ........................do dnia

Wykonawcy za wykonanie czynno ści okre ślonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie w
wysoko ści:
-

śniadanie - ........................zł brutto

-

obiad - ..............................zł brutto

-

kolacja - ...........................z ł brutto

Wynagrodzenie płatne b ędzie w ciągu 14 dni po przedłożeniu rachunku przez Wykonawc ę w
siedzibie Zamawiaj ącego.

Wykonawca nie mo że powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie.

*6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagaj ą dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu.
*7
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W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mie ć będą
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach
publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pó źn. zm.).

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowie ń umowy strony poddaj ą
rozstrzygni ęciu Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmi ących egzemplarzach, na prawach orygina łu, dwa
egzemplarze dla Zamawiaj ące i jeden dla Wykonawcy

Wykonawca

Zamawiaj ący
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Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy o spe łnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na
na świadczenie usług żywieniowych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej:
- w Lądzie, gm. Lądek, pow. Słupca,
- w Chalinie, gm. Sieraków
określone w art. 22 ustawy —Prawo zamówie ń publicznych i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz „ że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo
zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

