Znak sprawy: DAO4-350-27/16

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
w Krakowie
zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na:

realizację usługi cateringowej dla
pacjentów Dziennego Domu Opieki
Medycznej w Krakowie

w związku z realizacją projektu
w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Dane Zamawiającego
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
Nr telefonu: (12) 658-43-24
Nr faxu: (12) 658-43-76
e-mail: sekretariat@zol.krakow.pl
strona WWW: www.zol.krakow.pl
zapytanie ofertowe upublicznione będzie także na stronie
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeueropejskie.gov.pl

Opis przedmiot zamówienia
1. Nazwa zamówienia:
Usługa cateringowa dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej
w związku z realizacją projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej
w Krakowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, V oś priorytetowa „Wsparcie dla obszaru zdrowia” działanie 5.2 „Działania
projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia
ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług
zdrowotnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Rodzaj zamówienia:
Usługa.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej całodziennej obsługi
gastronomicznej dla 60 pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej
prowadzonego przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie z siedzibą
w Krakowie (kod: 30-663) przy ul. Wielickiej 267.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do
ogłoszenia oraz w załączniku nr 3 do ogłoszenia.
4. Zamówienie podzielone na części: TAK / NIE
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6, 55520000-1.
6. Czas trwania lub termin realizacji zamówienia: od 1 grudnia 2016 r. do 31
maja 2018 r.
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Tryb udzielenia zamówienia
1. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty, określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.).
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014–2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. wydane przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. zatrudniają osoby biorące udział przy produkcji i transporcie żywności
posiadające aktualne badania sanitarne, potwierdzone wpisem do książeczki
do celów sanitarno – epidemiologicznych,
b. posiadają doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia – za
spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający
uzna zrealizowanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem
terminu składania ofert przynajmniej dwóch usług cateringowych dla grupy
min. 30 osób o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto każda,
c. do realizacji zamówienia i na czas jego trwania (czyli min. do 31 maja 2018
r.) zatrudnią na min. ¼ etatu (umowa o pracę):
o 1 osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
lub
o 1 osobę niepełnosprawną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Zamawiający określa, że wyżej wskazana osoba powinna być zatrudniona
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy na realizację
zamówienia, nieprzerwanie przez cały okres jej trwania (czyli min. do 31
maja 2018 r.). W celu weryfikacji spełnienia klauzuli społecznej Zamawiający
może wymagać od Wykonawcy przedstawienia umowy o pracę wraz
z zakresem obowiązków i comiesięcznej listy obecności potwierdzającej
trwanie umowy. Należy jednak pamiętać, że osoba ta musi wyrazić zgodę na
dostęp przez Zamawiającego do swoich danych osobowych. Osoba, która
takiej zgody nie wyrazi nie może brać udziału w realizacji zamówienia.
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2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków określonych w pkt. 1 poprzez
dołączenie do oferty oświadczeń zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
3. W sytuacji nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.

Wymagane dokumenty lub oświadczenia
1. Wypełniony i podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do ogłoszenia.
3. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, potwierdzony za zgodność z oryginałem.

Informacja o zakresie wykluczenia
1. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy powiązani kapitałowo lub
osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy dla niniejszego zamówienia.
2. Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
są Janusz Czekaj i Łukasz Bartkowicz.
3. Osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przyprowadzeniem przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy dla niniejszego zamówienia są: Łukasz Bartkowicz i Maciej
Maciejewski.
4. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
miedzy Zamawiającym (w szczególności z powyżej wskazanymi osobami),
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
prokurenta, pełnomocnika,

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
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powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Procedura zamówienia
1. Sposób porozumiewania się stron:
a. korespondencję dotyczącą zapytania należy kierować do Zamawiającego za
pomocą faksu (na nr 12-658-43-76) lub poczty elektronicznej (na adres:
maciejewski@zol-krakow.pl lub sekretariat@zol.krakow.pl),
b. wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy kierować pod numery i adres
wskazane w lit. a jednak nie później niż do 11.10.2016 r. (do godziny
12:00). Wyjaśnienia na wnioski przesłane po tym terminie nie będą
udzielane,
c. Zamawiający, bez ujawniania źródła publikuje pytania i odpowiedzi
na
swojej
stronie
internetowej
oraz
na
stronie
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,
d. Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć
termin składania ofert w uzasadnionych przypadkach.
2. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania
się z Wykonawcami są Łukasz Bartkowicz, Maciej Maciejewski.
3. Sposób przygotowania oferty:
a. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się
złożenia oferty częściowej ani oferty wariantowej,
b. ofertę sporządza się w języku polskim i składa, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego
ogłoszenia,
c. wszystkie strony w ofercie powinny być parafowane przez Wykonawcę lub
osobę lub osoby upoważnione do jego reprezentowania,
d. podpisy złożone przez Wykonawcę lub osobę lub osoby upoważnione do jego
reprezentowania powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią
imienną. W przypadku osób reprezentujących Wykonawcę dokumentacja
powinna zostać uzupełniona o dokumenty potwierdzające prawo ww. osoby
do reprezentowania Wykonawcy,
e. ofertę składa się w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej
w następujący sposób:
„Oferta na realizację usługi cateringowej dla pacjentów Dziennego Domu
Opieki Medycznej w Krakowie”
f. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści złożonej
oferty (wezwania będą dokonywane za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu) oraz do uzupełnienia
braków oferty niespełniającej wymagań ogłoszenia. Oferty, których braki
nie zostaną uzupełnione będą odrzucone,
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g. wszystkie załączniki do ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej
Zamawiającego
pod
adresem
www.zol.krakow.pl
(zakładka
„Ogłoszenia”
„Konkursy”)
oraz
na
stronie
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
4. Odrzucenie oferty:
Zamawiający odrzuci oferty jeżeli wystąpią sytuacje, o których mowa w pkt.
3 lit. f i w pkt. 3 rozdziału warunki udziału w postępowaniu oraz oferty
Wykonawców wykluczonych z postępowania.

Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki
określone w ogłoszeniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) Cena brutto całości [C] (z podatkiem VAT) (w zł) – 80%
Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:
C = (najniższa cena ofertowa brutto ÷ cena oferty rozpatrywanej brutto) x 80 pkt.
2) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia – 20%
Zasady oceny ofert według kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia:
Wyznaczenie do realizacji zamówienia osoby (kucharza) posiadającego co najmniej
3 letnie doświadczenie w żywieniu osób powyżej 65 roku życia - 20 pkt.
Nie wyznaczenie do realizacji zamówienia osoby (kucharza) posiadającego co
najmniej 3 letnie doświadczenie w żywieniu osób powyżej 65 roku życia - 0 pkt.
Punktacja ostateczna od 0 do 100 pkt.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów
po zsumowaniu punktów przyznanych w powyższych kryteriach, spośród
rozpatrywanych ofert, nie podlegających odrzuceniu.
3. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą ilość punktów po
sumowaniu obu kryteriów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Informacja nt. miejsca i terminu składania i otwarcia
ofert
1. Miejsce składania ofert – pokój nr 122 - Sekretariat Zakładu Opiekuńczo –
Leczniczego w Krakowie ul. Wielicka 267, 30 – 663 Kraków.
2. Termin składania ofert - Termin składania ofert upływa w dniu: 14
października 2016 r. o godz. 13.00 W przypadku przesłania oferty za
pośrednictwem operatora pocztowego, pod uwagę będzie brana data
doręczenia oferty w siedzibie Zamawiającego, a nie data nadania
u operatora. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym
terminie, będą odsyłane bez ich otwierania.
3. Otwarcie ofert – 14 października 2016r. o godz. 13.30
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcy zostaną powiadomieni
poprzez upublicznienie wyników na stronie internetowej Zamawiającego oraz
stronie przeznaczonej do publikacji ogłoszeń zgodnie z komunikatem ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego tj.
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
5. Zamawiający ma prawo odwołać konkurs bez podania przyczyny.

Informacja nt. warunków zmiany umowy zawartej
w wyniku postępowania
Zamawiający nie przewiduje zmian zawartej umowy.
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