
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie  zgodnie z art. 138g nie podlega ustawie  z dn.29.01.2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U z 2019 r.,poz.1843 ). Do niniejszego zapytania ofertowego mają zastosowanie

regulaminy wewnętrzne. 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:  

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamenhofa 2

57-540 Lądek-Zdrój
NIP 881-136-61-30

„Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie dwudaniowych obiadów dla uczniów szkół
podstawowych  oraz osób dorosłych objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-

Zdroju”

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV 
55523100-3 – usługi w zakresie posiłków szkolnych
55524000-9 – usługi dostarczania posiłków do szkół
55322000-3 – usługi gotowania posiłków
55322000-9 – usługi podawania posiłków
55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków
55400000-4 – usługi podawania napojów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
2.1.Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  żywieniowych  polegających  na
przygotowaniu, dostarczeniu i  wydawaniu uczniom szkoły podstawowej  oraz osobom dorosłym
objętym wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej dwudaniowego obiadu. Wykonanie usługi dotyczy
roku szkolnego 2020/2021 oraz 2021/2022 i  obejmuje 56 uczniów oraz 47 osoby dorosłe dziennie
w  szkołach tj.  Szkoła Podstawowa im. J.  Korczaka w Lądku-Zdroju  i  Szkoła Podstawowa im W.
Witosa w Trzebieszowicach. Usługi świadczone winny być przez 5 dni w tygodniu. Zamawiający
zobowiązany jest do dostarczenia do szkół listy osób, które będą korzystać z posiłków. Posiłki muszą
być  sporządzone  zgodnie  z  wymogami  sztuki  kulinarnej  i  sanitarnej  dla  żywienia  zbiorowego.
Posiłki  powinny  być  przygotowywane  zgodnie  z  zasadami  racjonalnego  żywienia  muszą  być
zróżnicowane,  sporządzone  z  pełnowartościowych  produktów.  Posiłek  jest  każdego  dnia  inny
(według zasady zastosowania dekadowego jadłospisu) i składać się winien z zupy i drugiego dania.
Gorący posiłek stanowi zupa na wywarze (w ilości min. 400 ml ) z chlebem plus drugie danie z
surówką. Minimalna wartość kaloryczna obiadu nie może być niższa 900 kcal. Obiad powinien być
urozmaicony i zawierać: mięso, warzywa, owoce, ryby, ziemniaki lub zamiennik ryż, kaszę, kluski



oraz napój (200ml). Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia (5 dni) wystąpiła
powtarzalność  tego  samego  rodzaju  posiłku.  W  ofercie  należy  podać  cenę  netto  i  brutto  za
dwudaniowy  obiad.  Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  niniejszego  zamówienia
podwykonawcom. W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda
od  Wykonawcy  wskazania  w  ofercie,  którą  część  zamówienia  powierzy  podwykonawcy.
Zamawiający  dopuszcza  powierzenie  wykonania  niniejszego  zamówienia  podwykonawcom  -  w
części wskazanej przez Wykonawcę.
Zakres zamówienia planowany do powierzenia podwykonawcom musi być wskazany w formularzu
oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zapytania. Brak informacji w formularzu
oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom będzie traktowany jako de-
klaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca może za zgodą Zama-
wiającego zmienić lub zrezygnować z Podwykonawcy wskazanego w ofercie. Jeżeli zmiana albo re-
zygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na za-
sadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w po-
stępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, wykonawca jest zobowiązany wykazać zama-
wiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający za-
strzega sobie możliwość wprowadzania zmian w zakresie zmniejszenia ilości dostaw maksymalnie o
30 %. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejsze-
niem wielkości. Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tego tytułu.
Miejsce do konsumpcji udostępnione jest przez Dyrektora placówki na zasadzie nieodpłatnego uży-
czenia. Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzanie kontroli dostarczanych gorących posiłków w
miejscu ich wydawania.
W przypadku  wyrażenia  chęci  wynajęcia  kuchni  przez  Wykonawcę  istnieje  możliwość  zawarcia
odrębnej  umowy  na  wynajem  pomieszczeń  kuchennych.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
wydawania  gorącego  posiłku  na  własnych  naczyniach,  usunięcia  odpadów  pokonsumpcyjnych
po zakończeniu konsumpcji oraz pozostawienia miejsca spożywania posiłków w czystości.  
Dopuszcza się rezygnację przez Zamawiającego ze świadczenia usług w okresie wakacji i  ferii  zimo-
wych,  wyłącznie w sytuacji   braku korzystających z żywienia w tym okresie.
Sposób  przygotowania  oraz  transport  powinien  spełniać  warunki  określone  w  powszechnie
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. O bezpie-
czeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., nr 171, poz.1225) oraz w przepisach wykonawczych.
Dostawa towarów będzie odbywać się zgodnie z procedurą określoną w dokumentacji sanitarnej,
wg zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP).

2.2.Opis  zamówienia 
 Jedno zadanie odpowiada jednej szkole.

nazwa szkoły Ilość uczniów korzystają-
cych z żywienia w okre-
sie od stycznia do grud-
nia 2019 wyliczona jako

średnia z miesiąca

Ilość osób dorosłych korzystają-
cych z żywienia w okresie od

stycznia do grudnia  2019 wyli-
czona jako średnia z miesiąca



Zadanie 1
Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka ul. Ko-

ścielna
46 47

Zadanie 2
Szkoła Podstawowa im.
W. Witosa w Trzebieszo-

wicach
10

2.3. Podane ilości są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza,
że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do
zgłoszeń  z  tytułu  zrealizowanych  dostaw  lub  być  podstawą  odmowy  wykonania  zamówienia.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmniejszenia  lub  zwiększenia  liczby  uczniów  objętych
dożywianiem. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie
dostarczone posiłki.

2.4. Wymagania dotyczące wytworzenia i dowozu przedmiotu zamówienia: 
Wykonawca dostarczy produkt spełniający wymogi określone w zapytaniu wytworzony zgodnie z
obowiązującymi przepisami takimi jak w szczególności:
a) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1252, ze zm. oraz ustawą z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych ( t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2178, z 2020 r. poz. 285. ), wraz z aktami wykonawczymi,
b)  dyrektywami  i  rozporządzeniami  UE  w  szczególności:  Rozporządzeniem  (WE)  Nr  852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych
(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str.
319 z późn. zm.), Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności
pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie  specjalne,  rozdz.  3,  t.  45,  str.14,  z  późn.  zm  ),  Rozporządzeniem  (WE)  Nr  854/2004
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  29  kwietnia  2004r.  ustanawiające  szczególne  przepisy
dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz.
Urz.  UE Polskie  wydanie  specjalne,  rozdz.  3,  t.  45,  str.  75,  z  późn.  zm),  Rozporządzenie  (WE)
Nr178/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  28  stycznia  2002r.  ustanawiające  ogólne
zasady  i  wymagania  prawa  żywnościowego,  powołujące  Europejski  Urząd  ds.  Bezpieczeństwa
Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz.U. UE L z dnia 1
lutego 2002r z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t. 6, str. 463, z późn. zm),
Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia transportem przystosowanym do przewozu
żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.5. PODWYKONAWCY
a) Zamawiający zastrzega  samodzielne  wykonanie zamówienia  w części:   przygotowania

posiłków.
b)  Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy.   



c) Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

d) W  przypadku  powierzenia  realizacji  zamówienia  podwykonawcom,  Wykonawca
zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierza
podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw i danych kontaktowych podwykonawcy o
ile będą znani na etapie składania oferty.

III. INNE WYMAGANIA  
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  ofert częściowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Zamawiający przewiduje  czas trwania  zamówienia  od 7 września  2020 do 31 sierpnia 2022 

V. SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:   
a)  posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów,
Wykonawca  spełni  warunek  jeśli  posiada  dopuszczenie  do  produkcji  lub  obrotu  artykułami
spożywczymi i posiada odpowiednie decyzje lub zaświadczenie, 
b) posiadanie  zdolności technicznych lub zawodowych  pozwalających na wykonanie zamówienia 
Wykonawca  spełni  warunek  jeśli  wykaże,  że  należycie  wykonał  co  najmniej  jedną  usługę
polegającą  na   przygotowaniu  i  dostarczeniu  minimum  50  posiłków  miesięcznie  oraz  posiada
odpowiedni środek transportu do przewozu posiłków.

VI. POZOSTAŁE  INFORMACJE   
WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O ZAMÓWIENIE
1) Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  (spółka  cywilna,

konsorcjum)  W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,  Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w sprawie
zamówienia  publicznego  oraz  załączają  do  oferty  pełnomocnictwo  do  reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH:
2) Wykonawca może polegać na potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji
Wykonawca  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami
niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne
Zobowiązanie innych podmiotów  do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3) W  przypadku  powołania  się  na  zasoby  innego  podmiotu  w  zakresie  wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia  należy wykazać:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innych podmiotów;



 sposób wykorzystania tego zasobu;
 charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem;
 zakres i okres udziału podmiotu w wykonaniu zamówienia;
 czy  podmiot,  na  którego  zasoby  powołuje  się  Wykonawca  zrealizuje  usługi,  których

wskazane zdolności dotyczą.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z     WYKONAWCAMI  
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A     TAKŻE WSKAZANIE  OSÓB  
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z     WYKONAWCAMI  

1. Za wyjątkiem oświadczeń i dokumentów stanowiących treść oferty, oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują  za  pośrednictwem
operatora pocztowego lub  osobiście lub  za pośrednictwem posłańca  lub  przy użyciu środków
komunikacji  elektronicznej  (opsladek@vp.pl). Wyżej  wymienione  dokumenty  przesyłane  przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą mieć formę skanu dokumentu podpisanego przez
osobę uprawnioną do reprezentacji.
2. Jeżeli  Zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji  elektronicznej,  każda ze stron na żądanie drugiej  –
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawcy zwracając się pisemnie do Zamawiającego kierują korespondencję na adres: 

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. L. Zamenhofa 2
57-540 Lądek-Zdrój

4. Postępowanie, którego dotyczy zamówienie na usługi społeczne, oznaczone jest symbolem
OPS.881.2.2020.  Wykonawcy  proszeni  są  o  powoływanie  się  na  ten  symbol  we  wszystkich
kontaktach z Zamawiającym.
5. Wykonawcy  mogą  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  zapytania.,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania .
7. Zapytanie ofertowe  zostało wysłane do 4 potencjalnie zainteresowanych  wykonawców.
8. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  postępowania  bez  podania
przyczyny.
9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Grażyna Mańczak, adres poczty
elektronicznej: opsladek@vp.pl

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
1)Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2)Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
1. Wykonawcy  przygotują  i  przedstawią  swoje  oferty  zgodnie  z  wymaganiami  zapytania

ofertowego  na usługi społeczne.

mailto:opsladek@vp.pl


2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert  w tym postępowaniu wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.

3. Oferta musi zawierać:
 wypełniony Formularz oferty (wzór stanowi Załącznik nr 1  zapytania ),
 pełnomocnictwo (jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę nie została wskazana, jako
upoważniona  do  jego  reprezentacji  we  właściwym  rejestrze  lub  w  Centralnej  Ewidencji
i Informacji  o  Działalności  Gospodarczej), pełnomocnictwo  dla  Pełnomocnika  konsorcjum
(jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). 

4. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim  w  sposób  czytelny  (dokumenty
sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski).

5. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
6. Oferta  nie  powinna  zawierać  żadnych  nieczytelnych  lub  nieautoryzowanych  poprawek

i skreśleń. Zaleca się, aby ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie
oraz datować i zaopatrzyć podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

7. Oferta  (wraz  z  załącznikami  do  niej)  musi  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do
reprezentacji  Wykonawcy  zgodnie  z  informacjami  zawartymi  w  dokumencie  rejestrowym
Wykonawcy  lub  przez  osobę  posiadającą  odpowiednie  pełnomocnictwo  do  dokonywania
czynności  prawnych,  udzielone  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentacji  Wykonawcy,
a w przypadku  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  przez
ustanowionego  pełnomocnika.  Podpisy  winny  być  złożone  w  sposób  umożliwiający
identyfikację podpisującego lub podpis nieczytelny winien być opatrzony pieczątką imienną
osoby podpisującej.

8. Dla  potrzeb  udowodnienia  prawidłowości  podpisania  oferty  przez  osobę  do  tego
upoważnioną,  w przypadku  składania  oferty  przez  Wykonawcę  będącego  osobą  fizyczną
nieprowadzącą działalności  gospodarczej,  w imieniu której  ofertę  podpisuje  pełnomocnik  -
Wykonawca ten winien załączyć do oferty pełnomocnictwo.

9.  W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie.

10. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
11. Ofertę  należy  złożyć  w  sposób  gwarantujący  jej  nienaruszalność  w  nieprzejrzystym  i

zamkniętym  opakowaniu,  w  sposób  gwarantujący  zachowanie  poufności  ich  treści.
Zamawiający zaleca oby opakowanie było zaadresowana według poniższego wzoru:

<DOKŁADNA NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO>
ZAMÓWIENIE NA <PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA>

NIE OTWIERAĆ PRZED <TERMIN OTWARCIA OFERT>
12. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do złożonych

ofert pod warunkiem, że zmiany wpłyną przed upływem terminu do składania ofert. 
13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak

składana oferta odpowiednio oznakowanych dopiskiem „ZMIANA”.
14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie
zmian i poprawek) z napisem na opakowaniu „WYCOFANE”.



15. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę
o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.

16. Koperty (opakowania) oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian zostaną dołączone do oferty.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
17. Wykonawca  może  zastrzec  w  ofercie  informacje  stanowiące  tajemnice  przedsiębiorstwa

w rozumieniu  art.  11  pkt  4  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993r.  o zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem przez
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości  publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość  gospodarczą,  co  do  których  przedsiębiorca  podjął  niezbędne  działania  w  celu
zachowania  ich  poufności.  Tym  samym,  określona  informacja  stanowi  tajemnicę
przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:

 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą,

 nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności

-  obowiązek  wykazania,  że  dana  informacja  stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa
spoczywa na Wykonawcy.

18. Przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się  informacje  techniczne,  technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich
osób,  o  ile  uprawniony  do  korzystania  z  informacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  jeżeli  Wykonawca, nie później  niż w terminie składania
ofert,  zastrzegł,  że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę
informacji określonych jako tajne.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich na
adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. L. Zamenhofa 2 
57-540 Lądek-Zdrój

Sekretariat 
pokój nr 14

nie później niż do dnia 26.08.2020 r. do godz. 11:00

2. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym drzwi główne Ośrodka Pomocy Społecznej  są



zamknięte. W celu złożenia oferty 

 można skorzystać ze skrzynki na korespondencję umieszczonej w holu Ośrodka Pomocy
Społecznej   w godzinach przyjmowania korespondencji i/lub 

w przypadku chęci uzyskania potwierdzenia złożenia oferty i osobistego złożenia 

 prosimy o kontakt telefoniczny 748147105/lub 

 prosimy  o  skorzystanie  z  dzwonka  umieszczonego  na  drzwiach  Ośrodka  Pomocy
Społecznej .

3. Zamawiający  uznaje  za  termin  złożenia  oferty  –  termin  i  godzinę  przyjęcia  oferty  przez
Zamawiającego.

4. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu   26.08.2020 r.  o  godz.  11:30 w  siedzibie  Zamawiającego
w Ośrodku Pomocy Społecznej  w sali  Kierownika Ośrodka  Pomocy Społecznej I piętro.

5. Otwarcie ofert jest jawne. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną otwarcie ofert  w
sali Kierownika  Ośrodka z zachowaniem środków ochrony i ostrożności.   

6. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji,
warunków płatności zawartych w ofertach (jeśli dotyczy).

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
1. Cena zawarta w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku.
2. Cena może być tylko jedna za przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania

ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawia-
nia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

XII. KRYTERIA WYBORU OFERTY  
1. Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował  następującymi
kryteriami i ich wagami:

A. Cena (C) – 80%

B. Doświadczenie osób zatrudnionych (Z) - 10%

C. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych (N) -10%

Ad. A) Kryterium Cena (C) - oferta z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia w otrzyma
maksymalną liczbę 80 punktów, natomiast pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną
wg poniższego wzoru:

Cmin

C= ---------------- x 80

Cb

C - liczba punktów w kryterium Cena 

Cmin - najniższa cena ofertowa netto w zbiorze ofert podlegających ocenie



Cb - cena ofertowa netto ocenianej oferty

Ad. B) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w kryterium Doświadczenie osób zatrudnionych (Z)
za:

 zatrudnienie wykwalifikowanego dietetyka – 3 pkt
 zatrudnienie kucharza z co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym – 7 pkt

Zamawiający  dokona  oceny  na  zasadzie  „TAK  /  NIE”  na  podstawie  informacji  zawartych  w
formularzu ofertowym. Nie wpisanie żadnych informacji w formularzu ofertowym spowoduje nie
przyznanie żadnych punktów, wpisanie więcej niż jednego dietetyka lub kucharza nie spowoduje
przyznania większej ilości punktów.
Wykonawca jednocześnie deklaruje udział w/w osób w realizacji zamówienia.
Ad  C)  Zamawiający  przyzna  dodatkowe  10  pkt  jeśli  Wykonawca  zatrudnia  ponad   50  % osób
niepełnosprawnych w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu przepisów państw  członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego-jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania  w tych państwach. 
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty na zasadzie „TAK / NIE” na podstawie oświadczenia w
formularzu ofertowym.

2. Za  najkorzystniejszą  ofertę uznana  zostanie  ta,  która  uzyska  w  sumie  największą  liczbę
punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (C + N + Z).Punktacja przyznawana ofertom w
poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE  
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty: 
 kopię   polisy  ubezpieczeniowej:  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.

 10 dniowy jadłospis obowiązujący w pierwszych dniach realizowania umowy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia  publicznego,  Zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród
pozostałych ofert. 

XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO  
1). Zgodnie z art.  13 ust. 1 i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w
Lądku-Zdroju.



2) Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: L. Zamenhofa 2, 57-540 Lądek-Zdrój
 • przez e-mail: iod.opsladek@gmail.com
 • telefonicznie: +48 748147105

3) inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Lądek-Zdrój jest Pan
Ryszard  Matusz. Inspektor  to Osoba,  z  którą  możesz  się  kontaktować  we wszystkich  sprawach
dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw
związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 listownie na adres: L. Zamenhofa 2, 57-540 Lądek-Zdrój
 przez e-mail: iod.opsladek@gmail.com
 telefonicznie: +48 748147105

4) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  C  RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego;
5) odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie  dokumentacja  postępowania  w oparciu  o art.  8  oraz  art.  96  ust.  3  ustawy z  dnia  29
stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz.  U. z  2019 r.  poz.  1843 z późn.  zm.),  dalej
„ustawa Pzp”;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli  czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem
w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:

 na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących;

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
 na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO2;

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza
przepisy RODO;

10) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

1  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

2  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego
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 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XV. ZAŁĄCZNIKI  
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Projekt umowy

                                                                                         Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.
                                                                                                     Kierownik Grażyna Mańczak
                                                                                                                (zamawiający )


