ROZEZNANIE CENOWE Nr 2/LJ/POKL/2015
przeprowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, obowiązującymi
wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania i finansowania
wydatków w ramach PO KL
w związku z realizacją
projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie

1 Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
NIP: 713-24-42-046
REGON: 431029694
zaprasza do złożenia oferty:
2 Przedmiot zamówienia: Dostawa i wydanie posiłków dla 45 uczestników/czek
projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (z podziałem na grupy
liczące do 18 osób jednorazowo) w ramach realizowanych w siedzibie PCPR
w Łęcznej grupowych paneli szkoleniowych prowadzonych przez psychologa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zgodnie ze specyfikacją: Załącznik Nr 1.
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dostarczania posiłków gorących w pojemnikach termoizolacyjnych lub termosach
i wydawanie ich w jednorazowych naczyniach lub opakowaniach, które spełniają
wymogi sanitarne określone przepisami o warunkach zdrowotnych i żywienia,
2) zapewnienia jednorazowych sztućców, kubków na napoje zimne i gorące;
3 Kryteria wyboru oferty: najniższa cena jednostkowa brutto za usługę cateringową
za jedną osobę – 100% cena.
4 Miejsce realizacji zamówienia: usługę cateringową należy dostarczać na miejsce
odbywania grupowych paneli szkoleniowych z uczestnikami/czkami projektu, tj.
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
(zgodnie z przekazanym po podpisaniu umowy harmonogramem).
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5 Planowany termin realizacji zamówienia: od 22 do 25 czerwiec 2015r. (według
ustalonych z Zamawiającym godzin dostarczenia posiłków).
6 Opis warunków jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o zamówienie:
1) podmiot ubiegający się o realizację zamówienia powinien prowadzić działalność
w zakresie świadczenia usług cateringowych - w celu możliwości weryfikacji
spełniania tego warunku zobowiązany jest on do załączenia do oferty dokumentu
potwierdzającego spełnianie w/w warunku,
2) podmiot ubiegający się o realizację zamówienia posiada uprawnienia do
wykonywania określonej działalności oraz dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w celu możliwości
weryfikacji spełniania tego warunku zobowiązany jest on do załączenia do oferty
dokumentu potwierdzającego spełnianie w/w warunku, referencje lub inny
dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi cateringowej,
3) świadczenie usługi przy zachowaniu należytej staranności wynikającej
z zawodowego charakteru wykonywanej działalności, w szczególności
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość oraz zgodność świadczonej
usługi z obowiązującymi normami żywienia i wymogami sanitarnoepidemiologicznymi,
4) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić produkty żywnościowe świeże
i przyrządzone w dniu świadczenia usługi,
5) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za sposób przyrządzania
i dostarczania usługi cateringowej,
6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie
z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności wynikających z ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r.,
Nr 136, poz. 914 z późn. zm.),
7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby zamawianej usługi
cateringowej w zależności od rzeczywistych potrzeb;
7 Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę cenową należy przedstawić na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania cenowego,
2) cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich PLN, cyfrowo
i słownie,
3) oferta musi zawierać cenę brutto z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków,
4) oferent przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej zobowiązany jest do
zdobycia wszystkich informacji, które mogą być niezbędne do przygotowania
oferty;
8 Termin składania ofert: do 15.06.2015r. do godz. 15.00.
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9 Miejsce i sposób składania ofert (do wyboru):
1) bezpośrednio w sekretariacie Powiatowego Centrum
w Łęcznej (I piętro), ul Staszica 9, 21-010 Łęczna,
2) na adres e-mail: pcprleczna@op.pl
3) fax 81 462 31 11

Pomocy

Rodzinie

10 Osoba do kontaktów z oferentami:
Ewa Góra- Haraszczuk - koordynator projektu
e-mail: e.haraszczuk@pcprleczna.pl
tel. 81 462 31 11
11 Informacje dodatkowe:
1) postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówień,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro netto,
2) do niniejszego rozeznania cenowego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907
z późn. zm.), w związku z powyższym otrzymane od Państwa oferty nie
powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron,
3) niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 121),
4) Zamawiający
zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie
z wybranymi oferentami,
5) Zamawiający po wyborze oferty zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków
przedmiotu zamówienia,
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania
uzasadnienia lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek
z ofert i bez podawania przyczyny.

Łęczna, dnia 03.06.2015r.
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łęcznej
Elżbieta Brodzik
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