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Znak sp, awy: PO.26.3. 11.20 16

POWIATOWE CENTRUM:
POMOCY HODZINIE

w Kielcach
ul. Wrzosowa 44,25·211 Kielce

Kielce, dnia 11.08.2016r.

Zapvtanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza
do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby projektu "Myśląc
o Rodzinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,
Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie
9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zamawiający
Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kielcach,
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel. 41 200 i7 01

Postanowienia ogólne:
W związku z pkt. 7 sekcji 6.5. i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramacl
EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, Zamawiający w przedmiotowym zamówieniu zastosuj ~
klauzulę społeczną. polegającą na zastrzeżeniu, iż o udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
Podmioty Ekonomii Społe znej świadczące usługi gastronomiczne. Podmioty Ekonomii Społecznej
zgodnie z definicją zawartą \\ Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze właczeni:
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego F induszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020.
Wykonawca, który nie spełni przedstawionego powyżej warunku zostanie odrzucony z udziału
w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie prQWO do zmiany runiejszego zapytania ofertowego przed terminem
składania ofert.
Usługa realizowana będzie na por stawie złożonego zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej na potrzeby projektu "Myśląc
o Rodzinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,
Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usł g społecznych i zdrowotnych, Poddziałariie
9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

I. \V ramach w/w usługi Wykonawca zapewni na każde spotkanie:

1) kanapki dekoracyjne. przyozdobione warzywami podane na pieczywie jasnym i ciemnym -- 3 tace
(ilość na tacy 15 szt.).
2) dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji spotkania wskazane przez
Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie posiłków.

2. Miejsce realizacji usługi na terenie miasta Kielce w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
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3. Termin realizacji usługi: 18 sierpień 2016r. i 31 sierpnia2016r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany terminu realizacji usługi. Zamawiający
złoży zamówienie nie później niż l dzień przed dniem realizacji usługi.

4. Usługa cateringowa musi być świadczona wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy
jakości produktów spożywczych, zgodnie z przepisami prawnymi w zakresie przechowywania
i przygotowania artykułów spoży- «czych.

5. Warunki płatności:
I) Podstawa do uregulowania płatności za wykonaną usługę będzie Protokół zdawczo - odbiorczy
podpisany bez zastrzeżeń przez strony umowy.
2) Płatność zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę po
należytym wykonaniu usługi i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę
prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, w terminie 21 dni od daty doręczenia.

Sposób porozum' ewania się:
Zamawiając.' porozumiewa sie z Wykonawcami drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski
i zawiadomienia mogą być również przekazywane za pomocą faksu lub drogą pocztową.
- drogą elektroniczną na adres ma.l: pcprs.kielceoigmail.com
- faksem na nr 41 3443749
- drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44,
25-211 Kielce pokój N 36.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:
- Dorota Gołebiowska, Lewandowska Danuta - tel. 41 200 17 19 w godz. od 8:00 do 15:00

W ofercie prosimy o podanie:
- pełnej nazwy oferenta oraz dokładny adres, telefon, fax, mai!
- ceny brutto za l tacę kanapek,
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest Podmiotem Ekonomii Społecznej
- datę sporządzenia oferty,

Termin składania ofert.
Oferty należy złożyć \\ terminie co J7.08.2016r do godz. 9°°,

Oferta może zostać złożona:
- drogą elektroniczną na adres mail: pcprJ.kie/ce@gmail.com
- faksem na '11' 41 3443749
- drogą pocztową lub złożona osc I iście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,
ul. Wrzosowa 4-1, 25-21 J Kielce Pokćj nr 36.

Pozostale informacje:
- Zamawiajacy -iie c'cpuszcza składa iia ofert częściowych.
- Wykonawcy nic przysługują żac.re środki odwoławcze.
- Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do
złożenia wyjaśnień dotyczących z-ożonej oferty.
- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny z wyłonionym Wykonawcą jeżeli cena
brutto nąjkcrzystn i jszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinalizowanie zamówienia.
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Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie
http://www.pcpr.powiat.kie1ce.pl/zamowienia wybrany Wykonawca zostan ie
telefonicznie o wyborze jego oferty.
- Zamawiający informuje. Le złożenie oferty nie jest równoznaczne zjej wyborem.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy dostarczenia przez
Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalność. gospodarczej.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny. a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

internetowej
powiadomiony

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
Potencjalni Wykonavcy nie bedą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami
pieniężny-ni lub niepieniężnymi \ związku z przygotowaniem odpowiedzi na niniejsze zapytanie.


