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Zapytanie ofertowe 
na świadczenie usług cateringowych polegających na produkcji i dostawie 

posiłków do Niepublicznego Przedszkola „Kraina dziecięcych marzeń” w Nisku 
 
 

Nazwa i adres Zamawiającego 
ASMIR2 s.c. Joanna Dziób, Mirosław Dziób 
ul. Ks. Józefa Meiera 20G/1a 31-236 Kraków, NIP 9452150240 
 
Tryb udzielania zamówienia 
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 dnia 10 kwietnia 
2015 roku. 

 
Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostawy posiłków dla 60 
dzieci w wieku 2,5 – 5 lat do  niepublicznego przedszkola „Kraina dziecięcych 
marzeń” w Nisku, ul. Wojska Polskiego 3 w związku z realizacja projektu 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 
Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie śniadania, dwudaniowego 
obiadu i podwieczorka wraz z napojami oraz odbiór resztek po posiłku.  

W okresie od 01.09.2016 do 30.06.2017 codziennie od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem świąt i dni wolnych od zajęć z dziećmi dostarczane będą: 

A. Śniadania składające się:  
• kuchnia mleczna  
• kanapki z pieczywa różnorodnego tzn. pszennego, razowego, orkiszowego, 
żytniego, mieszanego z dodatkiem wędliny/sera żółtego/ sera białego/ jajka 
gotowanego/ ryby/ dżemu/ miodu/ warzyw/parówki  
• napoje, takie jak: herbata ziołowa, herbata owocowa, herbata z cytryną, 
kakao, kawa zbożowa  

B. Obiady składające się:  
• zupa: gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal,  
• drugie danie: gramatura nie mniej niż 500 gram i kaloryczność nie mniej niż 
700 kcal  
• kompot owocowy: gramatura nie mniej niż 150 ml na jedno dziecko. 

C. Podwieczorki składające się z:  
kasza jaglana z owocami lub warzywami/ kisiel z owocami/ owoce/ galaretka  
z owocami/ mus owocowy/budyń z owocami/ warzywa co najmniej 120 ml na 
dziecko. 
 
W/w posiłki muszą być oparte na jadłospisie tygodniowym, który powinien być 
urozmaicony. Dana potrawa nie może powtarzać się w tym samym tygodniu. 
Cztery razy w tygodniu powinien być obiad z drugim daniem mięsnym lub 



 
 

2/10 
 

rybnym wraz z surówką. Każdy posiłek powinien zawierać produkty będące 
źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe i wołowe, drób, ryby lub nabiał) 
uzupełnione o produkty będące źródłem białka roślinnego (jarzyny, surówki, 
sałatki, owoce) oraz ziemniaki (zamiennie kaszę, ryż, makaron).  
Posiłki powinny być przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, 
naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji 
dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie 
aromatyzowanych. 
W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, 
okazjonalnie smażone. 
Do przygotowywania posiłków zaleca się stosowanie dużej ilości warzyw  
i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, 
umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli.  
Zupy powinny być sporządzane na wywarze warzywno - mięsnym.  
 
Dostarczane napoje: woda mineralna niegazowana/sok/kompot – dziennie 0,5l  
na dziecko.  
 
Posiłki winny być dostarczone samochodem spełniający wymogi sanitarno-
techniczne do przewozu żywności. Transport posiłków powinien odbywać się 
w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość 
przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu 
żywności.  
Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odbierania termosów oraz ich 
mycia i wyparzania, jak również odbierania resztek żywności. 
 
Liczba dostarczanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci  
w przedszkolu, w związku z czym zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmniejszenia liczby dostarczanych posiłków w trakcie realizacji usługi. 
Maksymalnie wynosić ona będzie z przemnożenia 60 x liczba dni w okresie 
01.09.2016 a 30.06.2017 z wyłączeniem dni wolnych od zajęć z dziećmi. 
 
W przypadku zmniejszenia liczby dziennej żywionych 60 dzieci Wykonawca 
nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń.  
 
Osoba wyznaczona przez Kierownika projektu będzie przekazywała 
informację o przewidywanej liczbie posiłków telefonicznie w dniu dostawy do 
godziny 8.00. Posiłki dostarczane będą dwa razy dziennie do godz. 8.30 
śniadanie oraz do godz. 12.15 zupa, drugie danie + podwieczorek. 

Kod CPV 

55520000-1 

Nazwa kodu CPV 

Usługi dostarczania posiłków 
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Termin realizacji usług 
Od  1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. w dni robocze,  
tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych lub 
dodatkowo wolnych od zajęć w przedszkolu. 

 
 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków 
 
1. Uprawnionymi do wykonania zamówienia są podmioty, które dysponują 

warunkami:  
A. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności tj. aktualny wpis do 

rejestru powiatowego inspektora sanitarnego oraz zezwolenie na 
prowadzenie cateringu. 

B. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania,  
tj. podmiotów powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
(beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
(beneficjenta) czynności związane przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 
na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej;  

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika;  
• 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 

2. Wykonawca powinien posiadać niezbędna wiedzę i doświadczenie  
tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie Wykonawca 
przeprowadził co najmniej 3 usługi polegających na przygotowaniu  
i dostarczaniu posiłków dla przedszkoli, żłobków lub szkół w łącznej liczbie 
nie mniejszej niż 5000 posiłków. 

3. Wykonawcy powinien posiadać odpowiedni potencjał techniczny przez co 
rozumie się dysponowanie kuchnią, samochodem i osobami zdolnymi do 
przygotowania i dostarczenia posiłków i odbioru resztek. 

4. Wykonawca winien znajdować sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 
Warunki dodatkowe  
Klauzula społeczna 

1. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do zatrudnienia 
minimum 1 osoby, która jest: 
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- bezrobotna w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 
- młodociana, w rozumieniu Kodeksu pracy, lub 
- niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub 
- inna niż wyżej wymienione, o której mowa w ustawie z 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2. Wykonawca powinien zatrudnić w/w osobę w terminie nie dłuższym niż 10 dni 
od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia. 

3. Na żądanie/wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do 3 dni 
udokumentować fakt zatrudnienia w/w osoby. Wykonawca tym samym 
zapewni Zamawiającemu dostęp do dokumentacji potwierdzającej spełnienie 
przez w/w warunków. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku niespełnienia warunku zatrudnienia w/w osoby lub odmowy wglądu 
w dokumentację pracowniczą.  

 
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu 
 
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty  

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego 

3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług wraz z potwierdzeniami 

(rekomendacje) 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej 

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania usługi 

przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci tj. zezwolenie potwierdzające 

spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego, 

możliwości prowadzenia cateringu, możliwości przewozu żywności. 

 
Zmiany umowy 
Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w stosunku do zapytania ofertowego 
w przypadku: 

a) zmiany terminu przewidzianego na rozpoczęcie usługi 
b) zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu 

umowy 
c) zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które mają 

wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia 

Przewidziane wyżej okoliczności stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie 
jego obowiązek. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy 
jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.  
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Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu obliczania ceny 

 
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą 
liczbę punktów (L) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane 
w przedmiocie zamówienia. Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę 
punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach L = C + D 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

C - 80% - cena oferty 

D - 20% - doświadczenie w zakresie usług cateringowych dla przedszkoli 

 

Sposób obliczenia punktów: 

Dla kryterium C:  

Liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie 
najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przez przemnożenie tak 
otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 80. 

Przeliczenie wg wzoru 

C (liczba punktów) = Cnajtańsze/Coferty badanej * 80 

Dla kryterium D: 

Liczba punktów dla kryterium D obliczona zostanie przez podzielenie liczby 
zrealizowanych usług oferty badanej przez liczbę zrealizowanych usług oferty 
o największej liczbie zrealizowanych usług cateringowych dla przedszkoli oraz 
przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 20. 

Przeliczenie wg wzoru 

D (liczba punktów) = Dbadane/Dmax * 20 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium C to 80,  
a kryterium D to 20.  

 
   

Kontakt z Wykonawcami 
 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z potencjalnymi 
Wykonawcami w sprawach merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury 
jest Cezary Schiff, telefon: 693616661, e-mail: kubus-przedszkole@wp.pl  
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. 
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Sposób, termin i miejsce składania ofert 

 
Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, dołączyć 
do niej wszystkie załączniki 2, 3 i 4 wraz z referencjami. 
 
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych 
niniejszym zapytaniem ofertowym i umową o świadczenie usług 
cateringowych, która stanowi załącznik. 

Oferty należy składać do 29.08.2016 r. do godziny 15.00 osobiście, kurierem 
lub pocztą tradycyjną do siedziby Zamawiającego – ASMIR2 s.c. Joanna 
Dziób, Mirosław Dziób, ul. Ks. Józefa Meiera 20G/1a 31-236 Kraków – 
Niepubliczne Przedszkole „Kubuś” - decyduje data i godzina wpływu do 
siedziby Zamawiającego lub mailem do dnia 29.08.2016 do godziny 23:59:59. 

Jeden oferent może złożyć 1 ofertę. W przypadku przedstawienia oferty 
niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym, niekompletnej lub nie 
spełniającej warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie 
odrzucona z niniejszego postępowania i nie będzie dalej uwzględniana przy 
ocenie. 
 
Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
 
 
Ofertę przygotował 
Cezary Schiff 
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Załącznik 
 

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGOWYCH 
 

zawarta w dniu …………….. w ……………… 
 
pomiędzy 
ASMIR2 s.c. Joanna Dziób, Mirosław Dziób, ul. Ks. Józefa Meiera 20G/1a 31-236 

Kraków, NIP 945-215-02-40, zwanym w dalszej części umowy 

a 

……………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi cateringowej w wyniku 
przeprowadzonego postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności 
stosowaną  
w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020. 

2. Umowa dotyczy produkcji posiłków dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat i dowozu ich 
do Niepublicznego Przedszkola „Kraina dziecięcych marzeń” w Nisku, ul. 
Wojska Polskiego 3 oraz odbioru resztek żywości. 

3. Przedszkole jest  finansowane w ramach projektu „Kraina dziecięcych marzeń” 
finansowanego w wyniku konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie ze specyfikacją 
zamówienia ofertowego, które stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

2. Przez świadczenie usługi cateringowej, o których mowa w ust. 1 rozumie się 
codzienne dostawy 3 posiłków tj. śniadania, obiadu (składającego się z zupy, 
drugiego dania i kompotu) oraz podwieczorka. 

3. Planowane godziny dostaw 3 posiłków dziennie: 

 śniadanie do godz. 8.30  

 obiad + podwieczorek do godz. 12.15  
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§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ………..….. do dnia 
30.06.2017 r. 

2. Strony ustalają terminy świadczenia usługi cateringowej w dni robocze od 
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od zajęć w 
przedszkolu. 

3. Osoba wyznaczona przez Dyrektora przedszkola będzie przekazywała 
informację o przewidywanej liczbie posiłków telefonicznie w dniu dostawy do 
godziny 8.00. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się przywozić posiłki ciepłe, smaczne, 
odpowiadające normom żywieniowym dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie 
z ustalonym przez obie strony jadłospisem.  

2. Posiłki dostarczane będą w przeznaczonych do tego, posiadających atest 
opakowaniach.  

3. Koszty dostarczenia posiłków do przedszkola ponosi Wykonawca. 
 

§ 5 

1. Wykonawca zapewnia, że posiłki przygotowywane są w warunkach 
spełniających wymogi sanitarne określone dla punktów gastronomicznych, 
przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie do pracy z żywnością.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne zezwolenia na 
prowadzenie działalności gastronomicznej i cateringowej. 

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy 
osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do mycia termosów w przeznaczonym do tego 
pomieszczeniu i warunkach w swojej firmie. 

5. Wykonawca posiada środek transportu odpowiadający wymogom do 
przewożenia żywności oraz odpowiedni sprzęt do cateringu- termoboxy. 

 

§ 6 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a. zmiany terminu przewidzianego na rozpoczęcie usługi 
b. zmiany spowodowane  siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym, 
c. zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które 

będą miały wpływ na realizację umowy 
2. Przewidziane w ust. 1 okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, 

stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia 
takich zmian. 
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3. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia  
o zmianę zawartej umowy. 

 

§ 7 

1.  Wykonawca posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów 
podlegających urzędowej kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej oraz zezwolenie w/w instytucji na konkretny samochód do 
przewozu posiłków. 

2. Strony umowy zobowiązuje się do ewidencjonowania ilości wydawanych 
posiłków oraz do prowadzenia pomiarów temperatury dostarczanych posiłków.  

3. Koszty utrzymania pracownika wydającego posiłki w przedszkolu pokrywa 
Zamawiający. 

      

§ 8 

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za 1 posiłek zawierający (śniadanie, 
obiad dwu-daniowy, podwieczorek) kwotę ………. zł  + 8% VAT, czyli …… 
razem ….. zł brutto.  

2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za miesiąc poprzedni, w 
terminie do 30 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, którą Zamawiający 
zobowiązuje się uregulować w terminie do 30 dni od jej otrzymania.  

3. Wartość faktury ustalona będzie poprzez pomnożenie ceny jednego posiłku 
zgodnie z ust. 1 przez liczbę dni w miesiącu, w których dostarczone były 
posiłki oraz liczbę zamówionych i dostarczonych posiłków.  

4. Faktury wystawione będą w oparciu o miesięczne zestawienie faktycznej 
liczby przygotowanych i dostarczonych posiłków. 

5. W dniu zawarcia umowy Zamawiający określa maksymalną dzienną liczbę 
posiłków na 60 sztuk z możliwością zmiany na mniejszą liczbę. 

 

 

§ 9 

1. Wykonawca do realizacji usługi zobowiązany jest do zatrudnienia co najmniej 
jednej osoby, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków: 
- jest osobą bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

- jest osobą młodocianą, o której mowa w przepisach prawa pracy i zostanie 

zatrudniona do realizacji zamówienia w celu przygotowania zawodowego; 

- jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych; 

- inna, niż wyżej wymienione, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 

2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r., poz. 225 ze zm.) lub we 
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właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2. Okres zatrudnienia powinien trwać nieprzerwanie przez okres realizacji 
umowy na świadczenie usług cateringowych, a osoba, o której mowa w ust.1, 
powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia 
rozpoczęcia realizacji zamówienia. 

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
udokumentować fakt zatrudnienia osoby, wymienionej w ust.1 (np. ewidencja 
czasu pracy, oświadczenie). 

4. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę 
wymagań 
dotyczących zatrudnienia osoby, wskazanej w ust.1. W celu kontroli 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do dokumentacji pracowniczej 

lub innej, potwierdzającej spełnianie wymagań w zakresie realizacji klauzuli 

społecznej. 

5. W przypadku niespełnienia wymagań, przy realizacji zamówienia, w zakresie 
zatrudnienia osób wskazanych w ust.1 Zamawiający może rozwiązać umowę 
ze skutkiem natychmiastowym. Niezależnie od tego uprawnienia Zamawiający 
może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5000,00 zł. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu.  

3. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 
najpierw polubownie przez strony, ewentualnie z udziałem mediatora, 
następnej kolejności przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla stron. 

 
 

Zamawiający       Wykonawca 
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