
 
 

 

 

Wałbrzych, 05.05.2022r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/2022/FRES/C  

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”  
nr umowy:  RPDS.09.04.00-02-0001/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, 
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach procedury zgodnej 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 zaprasza do złożenia oferty:  
Na świadczenie usługi obejmującej przygotowanie i dostarczenie posiłków tj. obiadów, w każdy 

dzień tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) dla osób przybyłych do Polski i zamieszkujących 

na terenie powiatów: wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, świdnickiego, dzierżoniowskiego, 

ząbkowickiego oraz kłodzkiego, w związku z konfliktem na Ukrainie, wskazanych przez Ośrodki 

Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane w ramach mechanizmu zakupów interwencyjnych 

w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Siedziba: 

58-300 Wałbrzych, ul. Ludwiga van Beethovena 1-2 pok.26 

tel/fax: 746478890 

NIP: 8862894382 

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

1. Strona internetowa: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

2. Strona internetowa: www.fres.org.pl  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności 

określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020” Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Postępowanie nie jest prowadzone 

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych. 

 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Kod CPV: 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków, 

Kod CPV: 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 

 

 

 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.fres.org.pl/


 
 

 

 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej przygotowanie i dostarczenie posiłków 

tj. obiadów, w każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do niedzieli), dla osób przybyłych do Polski 

i zamieszkujących na terenie powiatów: wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, świdnickiego, 

dzierżoniowskiego, ząbkowickiego oraz kłodzkiego, w związku z konfliktem na Ukrainie, wskazanych 

przez Ośrodki Pomocy Społecznej przy udziale Zamawiającego, na potrzeby projektu „Rozwój ekonomii 

społecznej w subregionie wałbrzyskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadanie 

realizowane w ramach mechanizmu zakupów interwencyjnych w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej 

na Ukrainę. 

Usługa wykonywana będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2023 roku.  Szacowana 

liczba posiłków we wspomnianym okresie wyniesie od 1 do 4440 i jest uzależniona od bieżącego 

zapotrzebowania zgłaszanego Zamawiającemu przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Liczba posiłków 

to liczba dni kalendarzowych x liczba osób fizycznych, przybyłych do Polski w związku z konfliktem 

w Ukrainie. Koszt dojazdu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia są po stronie 

Wykonawcy i powinny być wliczone w oferowaną cenę. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przygotowanie i dostarczenie posiłków na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego przy udziale 

Ośrodków Pomocy Społecznej. 

2. W skład posiłku wchodzą przygotowane i dostarczone: 

• ZUPA (co najmniej 300 ml na osobę),  

• II DANIE : 

- porcja mięsa (minimum 40% II dań) lub ryby (co najmniej 100-120 gramów na osobę), 

- ziemniaki lub ryż/kasza/frytki (co najmniej 200 gram na osobę), 

- surówki (co najmniej 150 gram na osobę), 

- zapewnienie niezbędnych opakowań zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz ochłodzeniem, 

- zapewnienie kompletu jednorazowych sztućców (łyżka, widelec, nóż). 

3. Szczegóły techniczne: 

• Dowóz cateringu o ustalonej godzinie i w terminie na miejsce realizacji wskazane 

przez Zamawiającego przy udziale Ośrodków Pomocy Społecznej. 

• Dostarczenie cateringu zapakowanego w pojemniki jednorazowe wraz z kompletem jednorazowych 

sztućców. 

• Świadczenie usługi dostarczania posiłków na najwyższym poziomie, a mianowicie dostarczone 

produkty żywnościowe będą świeże i powinny być przyrządzone w dniu dostawy, przy zapewnieniu 

odpowiedniej temperatury posiłku w momencie podania. 

• Świadczenie usługi dostarczania posiłków wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy 

jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 

• Świadczenie usługi odbioru jednorazowych opakowań, w których zostały dostarczone posiłki, 

jednorazowych sztućców (łyżka, widelec, nóż) oraz niezjedzonych resztek posiłków. 

• Przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów 

spożywczych (m.in. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. z 2020 r., poz. 2021, z 2022r. 



 
 

 

 

poz. 24, 138), rozporządzeń wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach,  

z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, zasad żywienia 

i dietetyki stosowanej, opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia. 

• Wykonawca jest zobowiązany do pobierania, przechowywania próbek produkowanych posiłków 

zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania 

i przechowywania próbek żywności przez zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego (DZ.U. nr 80 

poz. 545) i innymi obowiązującymi aktami. 

• Wykonawca zobowiązuje się do terminowego świadczenia usługi w określonym terminie i w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

• Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania reżimu sanitarnego wskazanego przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego w związku z trwającą pandemią. 

• Rozliczenie za realizację zamówienia nastąpi na zasadach określonych w projekcie umowy (zał.nr 4 – 

Wzór umowy) 

• Wykonawca otrzyma informację z OPS pod jaki adres oraz dla kogo posiłek należy dostarczyć.  

4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 

a) terminowa realizacja powierzonych zadań, 

b) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji zadań 

(jeśli dotyczy). 

5. Comiesięczne potwierdzenie wykonania usługi przygotowania i dostarczenia posiłków 

przez Wykonawcę odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego 

przez Wykonawcę oraz Odbierającego usługę (tj. właściwego terytorialnie Kierownika lub innego 

uprawnionego przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej).  

6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach 

i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany okresu świadczenia usługi przygotowania 

i dostarczenia posiłków przez Wykonawcę. 

8. Planowany okres świadczenia usługi przygotowania i dostarczenia posiłków przez Wykonawcę, 

to okres od dnia podpisania umowy do 31 marca 2023r. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

10. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów przygotowania oferty oraz innych kosztów związanych 

z realizacją zamówienia. 

11. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na bazie podpisanego przez Wykonawcę 

oraz Odbierającego usługę (tj. właściwego terytorialnie Kierownika lub innego uprawnionego 

przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej), protokołu zdawczo-odbiorczego oraz na podstawie 

prawidłowo wypełnionej i skutecznie dostarczonej Zamawiającemu faktury/rachunku. 

Przedmiot umowy, którego nie zaakceptuje Odbiorca usługi (tj. właściwy terytorialnie Kierownik 

lub inny uprawniony przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej), uważa się za niezrealizowany. 

Za taką usługę nie przysługuje wynagrodzenie dla Wykonawcy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny. 

 
 
 



 
 

 

 

IV. CEL ZAMÓWIENIA 

 
Świadczenie usługi obejmującej przygotowanie i dostarczenie posiłków tj. obiadów, w każdy dzień 

tygodnia (od poniedziałku do niedzieli), dla osób przybyłych do Polski i zamieszkujących na terenie 

powiatów: wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego 

oraz kłodzkiego, w związku z konfliktem na Ukrainie, wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej 

przy udziale Zamawiającego, na potrzeby projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie 

wałbrzyskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w ramach 

mechanizmu zakupów interwencyjnych w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

 
V. TERMIN DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA 

 
Planowany okres świadczenia usługi przygotowania i dostarczenia posiłków przez Wykonawcę, 
to okres od dnia podpisania umowy do 31 marca 2023r. Zamawiający zastrzega sobie fakt, iż zlecanie 
usługi może zostać zakończone przed maksymalnym, wskazanym powyżej terminem, po wykorzystaniu 
przez Zamawiającego zaplanowanych na ten cel środków budżetowych. 
 
VI. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Miejsce realizacji usługi – teren powiatów: wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, świdnickiego, 

dzierżoniowskiego, ząbkowickiego oraz kłodzkiego. 

 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany 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 procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik 

spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg 

nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, pełnieniu funkcji członka organu 

nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 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 

– weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji usługi oraz posiadają uprawnienia 

wymagane przepisami prawa do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodne 



 
 

 

 

z obowiązującymi przepisami. Ponadto w ciągu ostatnich 24 miesięcy wykonywały usługę 

przygotowywania oraz dostarczania posiłków (obiadów), co zostanie udokumentowane np. kopią, 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, faktury lub protokołu odbioru usługi.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

Podpisany przez Wykonawcę załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz kopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, faktury lub protokołu odbioru usługi przygotowania 

oraz dostarczenia posiłków w postaci obiadów w ciągu ostatnich 24 miesięcy. 

3. dysponują potencjałem technicznym i innymi zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia 

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca oświadczy, iż dysponuje potencjałem technicznym i innymi zasobami niezbędnymi 

do wykonania zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - 

weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

4. przedstawią dokumenty potwierdzające posiadanie statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej 

(PES)/Przedsiębiorstwa Społecznego (PS), rozumianych zgodnie z definicją z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata  

2014-2020. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie statusu PES/PS, np. aktualny 

wydruk z KRS (nie starszy niż 7 dni przed dniem złożenia oferty) oraz statut lub inny dokument 

poświadczający powyższe np. wpis do Bazy Przedsiębiorstw Społecznych prowadzonej 

przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

5. przedstawią aktualne oświadczenie (nie starsze niż 7 dni przed złożeniem oferty) o nie zaleganiu 

wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Weryfikacja na podstawie oświadczeń stanowiących załączniki nr 6a oraz 6b do niniejszego zapytania. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki (nr 1, 2, 3, 3A, 3B – jeśli dotyczy, 5, 6A, 6B) 

wymagają podpisu Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, 

należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału/kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem. Załącznik nr 4 – wzór umowy musi być dołączony i parafowany 

na każdej stronie. 

W przypadku braku kompletu załączników oferta zostaje odrzucona bez rozpatrywania.  

Wszystkie oferty w pierwszej kolejności sprawdzone zostaną pod względem formalnym. Oferty 

niepełne czy nie niepoprawne formalnie zostaną odrzucone. 



 
 

 

 

3. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16.04.1993 r. z późniejszymi zmianami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

4. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (jeśli dotyczy). 

5. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złożone za pomocą platformy Baza 

Konkurencyjności winny zostać osobno podpisane we wskazanych miejscach podpisem 

elektronicznym.  

6. Oferty można składać: osobiście, kurierem lub za pomocą bazy konkurencyjności 

do 13.05.2021 r. do godziny  15.00. Ofertę składaną osobiście oraz kurierem należy złożyć 

w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Fundacja Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, ul. Ludwiga van Beethovena 1-2 pok.26, 58-300 Wałbrzych i opatrzonej opisem: 

Zapytanie ofertowe  NR 1/RPO/9.4/2022/FRES/C w ramach projektu „Rozwój ekonomii 

społecznej w subregionie wałbrzyskim” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.  

Ofertę można składać również w platformie Baza Konkurencyjności dostępnej pod adresem 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Oferty złożone za pośrednictwem 

platformy Baza Konkurencyjności winny zostać osobno podpisane we wskazanych miejscach 

podpisem elektronicznym. 

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

7. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić 

zmian w ofercie. 

8. Oferta złożona osobiście lub za pomocą kuriera winna być spięta w sposób trwały, 

np. zbindowana lub włożona do skoroszytu, uniemożliwiając w ten sposób zagubienie 

któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty. 

 

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie 

lub e-mailowo. Adres do korespondencji: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Ludwiga van 

Beethovena 1-2 pok.26, 58-300 Wałbrzych, e-mail: fres@fres.org.pl, w treści wiadomości należy wpisać 

numer zapytania. 

 

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach niniejszej 

procedury jest Anna Rymarowicz. Adres e-mail: fres@fres.org.pl.  

 

XI. OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:fres@fres.org.pl


 
 

 

 

XII. KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

Kryteria oceny ofert:  
KRYTERIUM CENA – 100% (100 punktów) 
Cena (brutto) powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.  
 
 
Najniższa oferowana cena brutto  
-------------------------------------------------- x 100 = Liczba pkt. przyznana danej ofercie w kryterium cena 
Cena badanej oferty brutto  
 
Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (wszystkie płatności będą realizowane 

wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami). Cenę należy podać w PLN, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie 

ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji 

z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. Oferta musi zawierać ostateczną, 

sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty obejmujące przygotowanie oraz dostarczenie posiłku 

tj. obiadu (zupa oraz II danie). Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić 

wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty 

wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają 

Wykonawcę. 

 
XIII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi na stronach internetowych wskazanych 
w pkt. II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU oraz skontaktuje się telefonicznie 
z wybranym Wykonawcą. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyskał największą liczbę punktów.  
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od dnia 

poinformowania Wykonawcy o wyborze oferty.  

4. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe 

jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

5. Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy 

realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 11 września 2019r. 

– Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129).   

6. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

7. Wymagany termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

8. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i trwa do 11.06.2022r.  

 

XIV. OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

1. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy przewidujące karę umowną w wysokości 5% 

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia 

w sposób zgodny z postanowieniami umowy lub bez zachowania należytej staranności.  



 
 

 

 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy 
w zakresie: 
a) Terminu realizacji umowy; 
b) Liczby przygotowanych i dostarczanych posiłków. 

3. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy 
pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie 
zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu 
do umowy. 

4. Warunkami uzasadniającymi wprowadzenie zmian do umowy mogą być m.in.: 
a) zalecenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotu 
zamówienia; 
b) konieczność zmiany terminu realizacji umowy wynikająca z potrzeb projektu; 
c) zwiększenia ostatecznej liczby osób przybyłych do Polski i zamieszkujących na terenie powiatu 
wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego i ząbkowickiego w 
związku z konfliktem na Ukrainie, wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej przy udziale 
Zamawiającego; 
d) zmniejszenia liczby osób przybyłych do Polski i zamieszkujących na terenie powiatu 
wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego i ząbkowickiego w 
związku z konfliktem na Ukrainie, wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej przy udziale 
Zamawiającego. 
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy 
pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie 
zmian w celu należytej realizacji projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do 
umowy. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wzór umowy zawarty jest w załączniku nr 4 

niniejszego zapytania ofertowego.  

 

XV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym 

i być złożona na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zapytania stanowiącym załącznik  

nr 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 

bez podawania przyczyny.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 

bez podawania przyczyny.  

3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który 

w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów w ramach zapytania ofertowego.  

5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności, co do kwoty 

oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.  

6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień 

oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.  



 
 

 

 

7. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

8. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 

analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać 

będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.  

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia. 

10. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco 

niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w 

szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, 

oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę 

Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 

rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym  

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy  

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 3A – obowiązek informacyjny 

Załącznik nr 3B – oświadczenie Wykonawcy (jeśli dotyczy) 

Załącznik nr 4 -  wzór umowy 

Załącznik nr 5 – zgoda na przetwarzanie danych 

Załącznik nr 6A – oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS 

Załącznik nr 6B - oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków US 

 


