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Tarnów, dnia 7.11.2018r. 

Zapytanie ofertowe nr UMO/2/2018 
 

W związku z realizacją projektu pt. „Młody odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie 
programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy”, Tarnowska Szkoła 
Wyższa zaprasza do składania ofert na realizację następującego zadania: 
 

Realizacja usługi cateringowej na potrzeby realizacji projektu „Młody odkrywca  
z gałązką tarniny-opracowanie programów kształcenia i realizacja działań 
dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy”. 
 

1. Zamawiający: 
Tarnowska Szkoła Wyższa 
ul. Ignacego Mościckiego 27 
33-100 Tarnów  
woj. małopolskie 
NIP: 869-183-12-21 

2. Tryb udzielania zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia 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 19.07.2017 r. 
3. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowej obejmującej przygotowanie 
i dostarczenie obiadu dla 200 Uczestników-dzieci w wieku 6 do 16 lat projektu „Młody 
odkrywca z gałązką tarniny –opracowanie programów kształcenia i realizacja działań 
dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, 
niezbędnych na rynku pracy”, w ilości nie większej niż 2 210 posiłków. Zamawiający 
zastrzega sobie zmianę liczby posiłków, która uzależniona jest od realnej liczby uczestników 
biorących udział w zajęciach. O zmianach Wykonawca będzie informowany minimum jeden 
dzień przed terminem realizacji usługi we wskazanym powyżej terminie. Wykonawca nie 
będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 
Zamówienie będzie realizowane na terenie województwa małopolskiego –maksymalnie  
w trzech różnych lokalizacjach (Tarnów, Iwkowa, Gorlice).  
4. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do maksymalnie 30.03.2020 r. lub do 
zrealizowania wszystkich działań zaplanowanych w projekcie. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zlecenia przygotowania usługi cateringowej usługodawcom lokalnym.  

5. Osoba uprawniona do kontaktów  ze strony Zamawiającego: 
Magdalena Osiak tel. 14 657 10 55 wew. 12 

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 
7. Założenia związane z realizacją usługi cateringowej: 

6.1. Wykonawca będzie zobowiązany do dowiezienia obiadu na miejsce prowadzenia zajęć 
wskazane przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem zajęć, na własny koszt  
i ryzyko. 
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6.2. Szczegółowy harmonogram dostarczania cateringu Zamawiający będzie przekazywał 
Wykonawcy na bieżąco, minimum 4 dni przed rozpoczęciem każdej formy zajęć 
dydaktycznych. 

6.3. W przypadku, gdy zaistnieje taka możliwość, Wykonawca umożliwi Uczestnikom 
Projektu spożywanie obiadów w bliskim lokalizacji zajęć lokalu gastronomicznym 
(usługa bez dowozu posiłku na miejsce zajęć)–jednakże powyższa opcja będzie 
wymagała zgody ze strony Zamawiającego.  

6.4. Wykonawca zapewni personel do obsługi obiadu. 
6.5. Usługa cateringu dotycząca przygotowania i dostarczenia obiadu powinna spełniać 

następujące wymagania: 
 obiad powinien składać się z dwóch dań: zupy i drugiego dania oraz napoju. 
 zupa nie mniej niż 300 ml, kaloryczność: nie mniej niż 150 kcal 
 drugie danie rozumiane jest jako porcja: 
mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 130g, dodatków np. ziemniaki, 
ryż, makaron o gramaturze nie mniejszej niż 130g, surówki o gramaturze nie 
mniejszej niż 100g lub porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300g- 
kaloryczność nie mniej niż 500kcal, 
 napój- poj. nie mniej niż 250 ml. 

6.6. Oferent powinien przedstawiać dwie propozycje pełnych zestawów do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego na minimum 3 dni przed terminem realizacji usługi, z czego 
jeden zestaw powinien zawierać mięso lub rybę a drugi zestaw powinien zawierać 
danie jarskie.  

6.7. Obiad musi być wyporcjowany dla każdego Uczestnika i podany ciepły, w pojemniku 
termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami.  

6.8. Dostarczane posiłki powinny być należytej jakości i przydatne do spożycia zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie normami. 

6.9. Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, 
świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji 
dodatkowych–konserwujących, zagęszczających, barwiących i sztucznie 
aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów. 

6.10. W uzasadnionych przypadkach, na prośbę Zamawiającego, Oferent uwzględnieni  
w menu specjalne dania dla osób wymagających określonej diety ze względów 
zdrowotnych (w projekcie możliwy jest udział osób niepełnosprawnych). 

6.11. Dostarczane posiłki powinny być gorące i estetycznie podane, przygotowywane 
zgodnie z przepisami prawa w zakresie przechowywania i przygotowywania 
artykułów spożywczych. 

6.12. Zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego informowania Wykonawcy o 
dokładnej ilości obiadów każdego dnia realizacji zajęć , co najmniej 2 godziny przed 
planowanym ich dostarczeniem. 

6.13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia 
o 60 dni, jeżeli zmiana ta podyktowana będzie prawidłową realizacją projektu. 

8. Warunki płatności: 
Wykonawca wystawiać będzie fakturę/rachunek za każdy miesiąc po zrealizowaniu usługi 
przypadającej na dany miesiąc, zgodnie z dostarczoną liczbą posiłków na podstawie 
przedłożonego do akceptacji Zamawiającego załącznika, określającego liczbę posiłków 
zamówionych na dany termin realizacji usługi. 
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9. Warunki udziału w postępowaniu : 
9.1. Wymagane doświadczenie: 

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę  
i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
prawidłowego wykonania usługi. 

9.2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności, której dotyczy 
postępowanie, tj. posiadać aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 
stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia indywidualnego i/lub 
zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu. 

9.3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia. 
10. Zakres wykluczenia 
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. 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 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. 

Wykonawca deklaruje spełnienie powyższych warunków przedstawiając stosowne 
oświadczenia. 

11. Opis sposobu przygotowania oferty 
11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną cenę oferty. 
11.2. Sposób podania ceny: oferta musi zawierać cenę brutto oraz netto, cena musi być 

podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki 
związane z wykonaniem zamówienia. 

11.3. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty (załącznik 1 do Zapytywania 
ofertowego) dla wszystkich wskazanych w formularzu pozycji, obowiązkowo musi zawierać 
oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia (załącznik 2) i oświadczenie o braku 
powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik 3). Oferent musi spełniać warunek niepodlegania 
wykluczeniu.  

11.4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. Pod uwagę będą brane 
jedynie oferty złożone w terminie i kompletne. 

11.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert 
wariantowych. 

11.6. Oferta powinna być napisana w języku polskim wraz ze wszystkimi załącznikami (w 
przypadku przedstawiania dokumentacji w języku innym niż polski konieczne jest jej 
tłumaczenie na język polski poświadczone przez Wnioskodawcę), pismem czytelnym ręcznym lub 
drukowanym, nieścieralnym atramentem lub tuszem, podpisana (czytelny podpis oraz pieczęć 
oferenta) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentami 
określającymi status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). Każda 
strona oferty powinna być parafowana przez Oferenta. 



 
 
                     

4  

11.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny wiarygodności 
przedstawionych przez Oferentów informacji. 

11.8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
11.9. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. 
11.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
11.11. Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć termin składania 
ofert tylko w uzasadnionych przypadkach. 
11.12. Zamawiający ma prawo odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyny. 
11.13. Oferenci uczestniczą w postepowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie 

przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postepowania 
ofertowego lub w związku z jego unieważnieniem. 

11.14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, 
jeśli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania 
umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. 

11.15. Przesłanki odrzucenia oferty: treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, jej 
złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, zostanie złożona po terminie składania ofert, będzie nieważna na 
podstawie odrębnych przepisów, nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez 
Zamawiającego dokumentów, oświadczeń i informacji. 

11.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą w ciągu 7 
dni roboczych od dnia jej zawarcia. 

12. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert spełniających warunki zawarte powyżej 
Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz  
w następujący sposób będzie oceniać oferty: 
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria: 

12.1. Cena brutto w zł za jeden obiad– waga: 70% (max. 70 pkt): 
W ramach tego kryterium maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta według 
wzoru: 

CN 
C=…………… x 70 

COB 
gdzie: 
C – cena brutto 
CN – cena najniższa spośród badanych ofert 
COB – cena oferty badanej 

12.2. „Klauzule społeczne” – waga: 30% (max. 30 pkt): 
Spełnienie klauzuli społecznej oznacza uwzględnienie aspektów społecznych przy realizacji 
zamówienia, tzn. wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu 
zamówienia zostanie zaangażowana, co najmniej 1 osoba: 
a) niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721 z późn. zm.) 
i/lub 
b) bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy. 
Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie Oświadczenia o spełnieniu klauzuli 
społecznej zawartego w Załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania. 
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Oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 30 pkt. Oferta, która nie będzie 
spełniała kryterium otrzyma 0 pkt. 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty, która uzyska najwyższą 
ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria. 
Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru:  
C + KS, gdzie: 
C - cena brutto 
KS - klauzule społeczne 
Maksymalna ilość punktów, którą będzie mógł uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt 
Zamawiający zastrzega możliwość zweryfikowania informacji podanych przez Wykonawcę 
w formularzu ofertowym na etapie sprawdzania ofert oraz przed podpisaniem umowy.  
W celu weryfikacji Zamawiający może zażądać dowodów potwierdzających prawdziwość 
oświadczeń na podstawie, których przyznano dodatkowe punkty. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę 
punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez 
Wykonawców niepodlegających wykluczeniu. 
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia 
bądź podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet 
projektu przewidziany na realizację usługi. 

13. Sposób składania ofert 
Ofertę należy złożyć do dnia 14.11.2018r. do godz. 23:59:59. 
Ofertę należy złożyć w jeden z wymienionych sposobów: 

13.1. przesłać na adres: Tarnowska Szkoła Wyższa, ul. Mościckiego 27 33-100 Tarnów 
z dopiskiem: dotyczy zadania pn. „Realizacja usługi cateringowej na potrzeby realizacji 
projektu „Młody odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie programów kształcenia  
i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych  
i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy” 

13.2. przesłać drogą mailową na adres: uczelnia@tszw.edu.pl 
13.3. złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Tarnowskiej Szkoły 

Wyższej, ul. Mościckiego 27 33-100 Tarnów z dopiskiem: dotyczy zadania pn. „Realizacja 
usługi cateringowej na potrzeby realizacji projektu „Młody odkrywca z gałązką tarniny-
opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących 
rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku 
pracy” od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 
UWAGA: liczy się data wpływu oferty. 

14. Sposób informowania o wyborze najkorzystniejszej z ofert 
Wszyscy oferenci, którzy złożyli ofertę zostaną powiadomieni o wynikach postępowania w 
formie elektronicznej (e-mail) na adres wskazany w ofercie lub wyniki zostaną przekazane 
telefonicznie/osobiście. 
15. Unieważnienie postępowania 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów 
postępowania. 
16. Załączniki do zapytania ofertowego 
Załącznik 1 – formularz ofertowy. 
Załącznik 2 – Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu wymaganego doświadczenia. 
Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 
Załącznik 4- Wzór umowy. 
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