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Toruń, 11.09.2017 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017 

ROZEZNANIE RYNKU 

 

W ramach projektu „Teraz My!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 

Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT 
Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT 

Umowa nr: UM_SE.433.1.073.2017 
 
RC fundacja konsultingu i rehabilitacji w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej: 

 

Tryb postępowania  

Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie tj. bez podatków od towarów i usług (VAT). Udzielone zamówienie nie podlega przepisom 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.rc-fundacja.pl 

 
1. Zamawiający:  

RC fundacja konsultingu i rehabilitacji  

Ul. Matejki 38/3 

87-100 Toruń  

NIP:8792301973 

 

2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni robocze (od 

poniedziałku do piątku), w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.  

10 dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób - uczestników projektu, w 

związku z realizacją projektu „Teraz My!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 

Kody CPV:  

55520000-1 – Usługa dostarczania posiłków 

55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków 

 

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany będzie do: 

 



 
 

2 

 

1) Zapewnienia pełnowartościowego, świeżego i pożywnego posiłku dwudaniowego według 

poniższej gramatury: 

 zupa 300 ml, 

 mięso / ryba 200g, 

 surówka 140 g,  

 ziemniaki z wody lub zasmażane, frytki, ryż, makaron 200 g,  

 napój (np. kompot, woda, sok) 0,33 litra. 

2) Realizacji zamówienia w terminie od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku – 

łącznie szacuje się zamówienie 2400 porcji posiłku (10 osób x średnio 20 dni  

w miesiącu przez okres 12 miesięcy). 

3) Dostarczania ciepłych posiłków w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami 

(zamawiający dopuszcza możliwości użycia naczyń plastikowych) pod wskazany adres na 

terenie Miasta Torunia i we wskazanym terminie zgodnie z harmonogramem 

przekazanym przez Zamawiającego. 

4) Dowozu posiłków w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 

12.00 a 16.00. 

5) Dostosowania posiłków do wymagań uczestników projektu w przypadku występowania 

wykluczeń, nietolerancji pokarmowych (zapotrzebowanie na niestandardowe posiłki 

będzie zgłaszane razem z harmonogramem). 

6) Świadczenia usługi cateringowej na najwyższym poziomie, a mianowicie dostarczone 

produkty żywnościowe winny być przyrządzone w dniu dostawy. 

7) Świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy 

jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym 

zakresie.  

8) Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania 

artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami). 

9) Zagwarantowania dostępności usługi w dowolnym terminie w okresie obowiązywania 

umowy. 

 

4. Dodatkowe informacje:  

1) Czas dostawy posiłków oraz przewidywana liczba uczestników będzie codziennie 

przekazywana Wykonawcy do godziny 10.00.  

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób.  

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości posiłków przez wytypowanych 

pracowników Zamawiającego. W razie stwierdzenia wad  

w realizacji usługi, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę.  

4) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. 

5. Wymagania dotyczące Oferenta: 
5.1 Doświadczenie Oferenta. Oferent winien posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w 

świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia. W ofercie należy oświadczyć 

posiadanie doświadczenia. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobligowany będzie 

dostarczyć kopię dokumentu poświadczającego doświadczenie (np. zaświadczenie od 
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zleceniodawcy, referencje wskazujące okres współpracy itp.) oraz aktualny, właściwy dla 

Oferenta, dokument rejestrowy wskazujący zakres prowadzonej działalności.  

 

5.2 Baza własna Oferenta. Oferent winien dysponować zapleczem technicznym niezbędnym 

dla realizacji usługi, spełniającym wszelkie wymogi prawa (w tym szczególnie 

przygotowywania posiłków związanych z BHP i wymaganiami Sanepid).  W ofercie należy 

oświadczyć fakt posiadania wymaganego zaplecza.  

Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-

epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie 

odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 

posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i 

bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. 

 
Zamawiający dokona weryfikacji warunków wskazanych w części II. w podpunktach (5.1) i (5.2) na 
zasadzie 0-1 (spełnia-nie spełnia) w oparciu o oświadczenie Oferenta lub przedłożone dokumenty.  

 
 

6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty świadczące usługi 

gastronomiczne. 

2) Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana  

wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę 

dokumentów i oświadczeń.  

3) Wykonawca, który nie spełni przedstawionego powyżej warunku zostanie wykluczony z 

udziału w postępowaniu. 

4) Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane  

z przygotowaniem i 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, 

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. 

5) Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia informacji zawartych  

w dokumentach. 
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7 Termin składania ofert - Sposób przygotowania i złożenia oferty 

 

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

2) Oferta musi zawierać: 

 Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem (Załącznik nr 1), 

 Oświadczenie o spełnianiu warunków bycia podmiotem świadczącym usługi 

gastronomiczne (Załącznik nr 2). 

 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym 

zgodny ze wzorem (Załączniku nr 3),  

3) Forma złożenia oferty: W ramach rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia 

Formularza ofertowego znajdującego się w załączniku nr 1 i złożenia go w terminie do 18 

września 2017 roku w jednej z następujących form: 

 drogą elektroniczną: fkr@rc-online.eu  

 drogą pocztową/osobiście: ul. Matejki 38/3, 87-100 Toruń (liczy się data wpływu 

oferty do biura) 

4) Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 

5) Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą 

odrzucone. 

6) Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: fkr@rc-online.eu  

 

8 Postanowienia dodatkowe i  końcowe 

 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za 

koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań 

wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

w tym w szczególności: umożliwienie Zamawiającemu i innym upoważnionym instytucjom 

wglądu do dokumentów związanych z realizacją usługi w ramach projektu, w tym 

dokumentów finansowych. 

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

4) Termin związania ofertą: 10 dni kalendarzowych. 

5) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad. 

 

Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych 

i osobowych z Zamawiającym. 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w postępowaniu.  

 

/-------/ 
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