Kodeń, dn. 22.11.2019

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na
dostawę i sprzedaż produktów i półproduktów spożywczych na potrzeby projektu
pn. „Kluby Seniora w Gminie Kodeń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020; oś priorytetowa 11 Włączenie Społeczne; Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości powyżej
50 000,00 PLN. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r.
Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.).Niniejsze postępowanie
prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
z 22 sierpnia 2019 r.

1. Zamawiający.
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu
ul. Rynek 4
21-509 Kodeń
NIP 537-214-72-45
Adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie zamieszczał wszystkie informacje dotyczące
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem
Zamówień: CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze
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I.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż produktów i półproduktów
spożywczych na potrzeby realizacji projektu „Kluby Seniora w Gminie Kodeń” zgodnie z
Wykazem produktów i półproduktów spożywczych załącznik nr 1a, 1b do niniejszego
zaproszenia.
2. Miejsce dostawy: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, Świetlica Wiejska w
Kostomłotach, Świetlica Wiejska w Zabłociu.
3. Zamówienie podzielone jest na części:
I. Część I – Dostawa i sprzedaż produktów spożywczych na przerwę kawową
II. Część II – Dostawa i sprzedaż produktów i półproduktów na zajęcia kulinarne
4. Zamawiający dopuszcza złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę.
5. Przewidywany termin realizacji dostaw: styczeń - grudzień 2020 r.
6. Łączna ilość, szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych oraz wymagań
Zamawiającego dotyczących produktów i półproduktów spożywczych składających się na
przedmiot zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1a,1b do niniejszego zaproszenia.
7. Ilości podane w załączniku nr 1a,1b są szacunkowymi ilościami, służącymi do skalkulowania
ceny oferty, porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych między pozycjami
zawartymi w załączniku nr 1a ,1 b do Zaproszenia oraz zamawiania i wprowadzania
produktów nie wymienionych w załącznikach nr 1a, 1b. Zamawiający podkreśla jednak, że
w ramach poszczególnych części, wartość zawartej na podstawie niniejszego postępowania
umowy pozostaje taka sama.
9. Dostawy produktów i półproduktów spożywczych dla potrzeb Zamawiającego następować
będą partiami, zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zamówieniami, w okresie
maksymalnie 2 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
10. Przedmiot zamówienia musi być wytworzony i dostarczony zgodnie z niżej wymienionymi
normami i przepisami:
a. Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017 poz.
149);
b) Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z
2017 r. poz. 2212);
c) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych
substancji dodatkowych (Dz. U. z 2010 nr 232 poz. 1525 z późn. zm.)
d) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie
znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2015 poz. 29 z późn. zm.)
11. Dostawca zobowiązany jest dostarczać na swój koszt i ryzyko przedmiot zamówienia oraz
dokonywać rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z odpowiednimi
wymogami sanitarnymi HACCP.
12. Produkty nie mogą wykazywać oznak nieświeżości, zepsucia lub uszkodzenia.
13. W przypadku dostarczenia produktów spożywczych niezgodnych z warunkami zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 2
dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić artykuły na nowe,
nie zepsute, wolne od wad.
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14. W przypadku dostarczenia produktów o wątpliwej jakości, Wykonawca zobowiązuje się do
natychmiastowej wymiany towaru.

II.

Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1. Prawo do ubiegania się o udzielenie zamówienia mają tylko ci Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki określone przez Zamawiającego w
niniejszym Zaproszeniu dotyczące:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub czynności, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
2. Warunki udziału w postępowaniu:
2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności
warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się przez Wykonawcę, że:
2.1.1 Wykonawca został dopuszczony do produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi i posiada
decyzję o spełnianiu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w
obrocie oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów zgodnie z art. 62 ust. 1
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017 poz. 149) wydaną przez właściwy organ urzędowej kontroli żywności - jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;
2.1.2. Wykonawca posiada zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania,
konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212) jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia.
2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w
tym zakresie.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został
określony przez IZ w wytycznych programowych; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego
lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli. – Załącznik Nr 3
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o metodę 0-1 na zasadzie
kwalifikacji „nie spełnia/ spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty dokumentów i
oświadczeń.

III. Informacje ogólne
1. Każdy z dostawców może złożyć więcej niż jedną ofertę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
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3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Koordynator
Projektu Jolanta Golus, Tel. 500 582 286 email: klub.seniora.koden@gmail.com
4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w systemie miesięcznym, z terminem
płatności 14 dni.
5. Podstawą zapłaty są poprawnie wystawione faktury z podpiętą kopią paragonów,
podpisanymi przez obie strony.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn takiej
decyzji.
IV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
1. Płatność będzie realizowana w systemie miesięcznym po dostawie zgodnie z zamówieniem
Zamawiającego w terminie 14 dni od daty przedłożenia w siedzibie Zamawiającego faktury
VAT.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności w razie opóźnień
związanych z przekazaniem środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia kar umownych w przypadku opóźnień w
dostawie zamówienia w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, liczone od wartości
niezrealizowanej w terminie części lub całości przedmiotu umowy.
4. Niezależnie od pkt 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli
Wykonawca nie zrealizuje dostawy w terminie.
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo
obciążyć Wykonawcę karą w wysokości 1.000,00 zł. ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
6. Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania
przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
V.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy napisać w języku polskim na komputerze lub czytelnym pismem ręcznym
zgodnie z Załącznikiem nr 2a,2b do niniejszego zaproszenia. Oferty nieczytelne zostaną
odrzucone.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszeniu. Wszelkie niejasności i wątpliwości
dotyczące treści zapisów w Zaproszeniu należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale III pkt. 3 niniejszego
Zaproszenia. Nie przewiduje się negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym
zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
3. Oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty 2 (wzór - załącznik nr 2a, 2b)
b. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych / osobowych (wzór załącznik nr 3)
c. Oświadczenia – Załącznik Nr 4
d. Dokumenty dopuszczające do obrotu.
4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
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5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
6. Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i
opatrzone datą.
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
8. Ofertę należy umieścić w zamkniętej na trwale kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA – na
sukcesywną dostawę produktów spożywczych na przerwę kawową lub/i produktów i
półproduktów na zajęcia kulinarne w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Kodeń”
oraz nazwa Wykonawcy.
VI. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryteria:
Łączna cena brutto za sprzedaż i dostawę produktów i półproduktów spożywczych w zł.100% (100 pkt.)
2. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (łączna cena brutto za dostawę
produktów i półproduktów spożywczych na potrzeby realizacji projektu „Kluby Seniora w
Gminie Kodeń” otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
C minimalna
Cena = ------------------------- x 100
C oferty badanej

3. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.
4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryterium.
VII. XI. Termin związania ofertą
Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.
VIII. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w biurze Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki,
ul. Rynek 4, 21-509 Kodeń, w terminie do dnia 04.12.2019 r. do godz. 12.00 (osobiście lub za
pośrednictwem poczty).
IX. Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w biurze Gminnego Centrum
ul. Rynek 4, 21-509 Kodeń, w dniu 04.12.2019 r. do godz. 12.30

Kultury,

Sportu

i

Turystyki,

Z poważaniem
Piotr Skolimowski
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Załączniki:
1. Wykaz produktów spożywczych Załącznik Nr 1a, 1b
2. Wzór oferty Załącznik Nr 2a , 2b
3. Wzór oświadczenia o braku występowania powiązań kapitałowych / osobowych Załącznik Nr
3
4. Oświadczenia – Załącznik Nr 4
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