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Projekt nr umowy RPLD.09.02.02-10-0019/16-00. – „Przywracamy godność człowieka – wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób 

niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Łódź, dnia 29.09.2017r. 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE Nr 4/2017 
 

CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. w Łodzi  zaprasza do składania ofert cenowych  

dla potrzeb projektu pn. „Przywracamy godność człowieka - wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy 

osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” (nr RPLD. 09.02.02-10-0019/16) 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie IX.2, 

Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT. 

 

I. Zamawiający: 

CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o., ul. Wigury 19, 90-302  Łódź 

 

II. Przedmiot  Zapytania Ofertowego 

Przedmiotem niniejszego zapytania jest usługa polegająca na: 

zapewnieniu wyżywienia w postaci przygotowania i dostarczenia dwudaniowego p[osiłku/obiadu (przy uwzględnieniu 

zgłaszanych diet) dla Uczestników projektu pn.: ,,Przywracamy godność człowieka - wsparcie w formie 

zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, do siedziby 

CENTRUM MEDYCZNEGO Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. ul. Wigury 19, 90-302 w Łodzi. 

 

Kod 55520000-1 Usługa dostarczania posiłków 

 

        55321000-6 Usługa przygotowania posiłków 

 

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania: 

Zapytanie dotyczy usług cateringu dla Uczestników projektu pn.: ,,Przywracamy godność człowieka - wsparcie w formie 

zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” przygotowanych 

i dostarczonych do CENTRUM MEDYCZNEGO Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 19 

na niżej określonych zasadach: 

1) Usługi cateringu odbywać się będą w październiku/listopadzie 2017 oraz w marcu/kwietniu 2018 w dniach  

i godzinach wskazanych wcześniej  przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia/zmiany 

okresu świadczenia usługi.  

2) Usługa zapewnienia wyżywienia w postaci przygotowania i dostarczenia dwudaniowego obiadu przy uwzględnieniu 

zgłaszanych diet dla 30 Uczestników projektu, organizowana będzie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb 

pacjentów (tj. zgodnie z zaleceniami dietetyka i czasu ich pobytu w Centrum Medycznym – Szpital Świętej Rodziny) 

 i rozliczany po kosztach liczby przygotowanych i dostarczonych posiłków). Szczegółowy harmonogram świadczenia 

usługi (określający dni i godziny świadczenia usługi oraz ilość posiłków) będzie ustalony w osobnym 

harmonogramie, z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, na okres jednego miesiąca. 

3)  Cateringiem objęte są osoby poniżej 60 pkt w skali Barthel.  

4) Jeden pakiet wyżywienia dla jednego pacjenta w jednym dniu pobytu na oddziale rehabilitacyjnym powinien 

zawierać: dwudaniowy obiad + napój. Przykładowe menu określa załącznik nr 2 do zapytania. Posiłki wykonane będą 

ze świeżych i naturalnych produktów, nie używając produktów gotowych. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany diet, jak również co do ilości posiłków w zależności od potrzeb i ilości 

leczonych pacjentów, zgodnie z aktualnymi zaleceniami dietetyka. Dla niektórych pacjentów może zaistnieć potrzeba 

przygotowania posiłków w formie płynnej. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do dowiezienia posiłków na oddział rehabilitacji Zamawiającego– Łódź, ul Wigury 19. 

7) Dostarczanie posiłków dla poszczególnych pacjentów prowadzone będzie przez pracowników Zamawiającego. 
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8) Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie elementy zamówienia oraz wszystkie koszty Wykonawcy 

związane z realizacją zamówienia.  

9) Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie ceny brutto jednego posiłku. 

10) Pracownik Wykonawcy (Kierowca) powinien uczestniczyć w rozładunku oraz w przeliczeniu posiłków. 

11) Kierowca zobowiązany jest do posiadania sanepidowskiej książeczki zdrowia. 

12) Propozycję tygodniowego jadłospisu z uwzględnieniem niezbędnych diet, Wykonawca będzie podawał  

z przynajmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem osobie wyznaczonej przez Zamawiającego. 

13) Wykonawca zapewni estetyczne i funkcjonalne urządzenia do transportu posiłków, gwarantujące ciepły posiłek  

dla każdego pacjenta. 

14) Termin realizacji zamówienia: październik/listopad 2017 oraz marzec/kwiecień 2018. 

Liczba posiłków w październiku/listopadzie 2017 r.: 300.  

Liczba posiłków w marcu/kwietniu 2018 r.: 330.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości wykonanych przewozów oraz modyfikacji dat przewozu. 

15) W razie braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku przygotowania posiłków, Wykonawca 

zobowiązany będzie na swój koszt do wyżywienia pacjentów przez osobę trzecią, bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów przez Zamawiającego. 

 

IV. Warunki realizacji zamówienia: 

1. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

V. Termin i sposób złożenia oferty. 

1. 1.Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Oferta musi zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej. 

3. Termin złożenia ofert: 06 października 2017 roku do godziny 16.00. 

4. Oferta powinna zostać przygotowana na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. 

5. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 posiłek. 

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Wykonawca może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

8. Spełnienie warunków formalnych będzie podstawą do dalszego rozpatrzenia oferty. 

 

VI. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

 Załącznik 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 

 Załącznik 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie potwierdzające spełnienie minimalnych wymogów  

w zakresie diety. 

 Załącznik 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień/kwalifikacji do świadczenia usługi 

cateringu. 

 Załącznik 4 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań. 

 Załącznik 5 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o klauzulach społecznościowych. 

 

Wykluczenia 

a) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty które są powiązane osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, 

polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej,  

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
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 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli.   

b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych  

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków oferty z wybranym do realizacji zamówienia 

Wykonawcą. 

d) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Oferenci, którzy: nie złożą oferty na wzorze (załącznik nr 1) 

dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego  

e) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Oferenci, którzy nie posiadają uprawnień/kwalifikacji niezbędnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia określonych w niniejszym zapytaniu i nie przedłożyli wymaganych dokumentów  

w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków. 

 

Miejsce składania ofert. 

1. Oferta w formie załączników do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty 

elektronicznej na adres: opiekapoudarze@swietarodzina.com.pl (skan z podpisem), poczty, kuriera lub też 

dostarczona osobiście do biura projektu: 

CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. 

ul. Wigury 19, 90-302 w Łodzi –piętro IV pokój 8a - Sekretariat 

do dnia: 06 października 2017 r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 4/2017 

- ,,Przywracamy godność człowieka” nie otwierać do godz.16:00 do dnia 06 października 2017 r. z dopiskiem – 

catering. 

2.  Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres zamawiającego wskazany powyżej. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4.  W przypadku składania oferty w formie papierowej zarówno oferta, jak i dołączone do niej załączniki powinny 

być wypełnione w miejscach do tego wyznaczonych oraz czytelnie podpisane. 

5. Dokumenty wysyłane drogą mailowa powinny mieć formę skanów dokumentów oryginalnych. 

6. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 09 października 2017 r. 

7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

9. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: opiekapoudarze@swietarodzina.com.pl  

10. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym 

zgodność z  oryginałem i opatrzone datą. 

 

VII. Termin związania ofertą: 

Okres związania ofertą wynosi 21 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

 

VIII. Rozstrzygniecie zapytania ofertowego 
Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana w zakładce ogłoszenia na stronie http://swietarodzina.com.pl/ 

 

IX. Kryteria oceny ofert 

 

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych  

w oparciu o kryteria: 

 

KRYTERIUM WAGA Maksymalna ilość punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

Cena 80% 80 punktów 

Klauzule społeczne 20% 20 punktów 

Suma 100% 100 punktów 

 

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru. 

Lp = C + K 

gdzie: 

Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,  

C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena  

K – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – klauzule społeczne 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

mailto:opiekapoudarze@swietarodzina.com.pl
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A. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:  

 

(cena brutto oferty najtańszej/ cena brutto oferty badanej)x 80 pkt  =  liczba punktów w danym kryterium 

 

B. Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” (20% tj.20 pkt), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według 

wzoru nr 3 zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, 

tzn. ile osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub takich o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym 

przy jego realizacji zostanie zaangażowanych min. na cały czas jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji 

zamówienia. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie minimum 1 osoby spełniającej w/w warunki.  

 

(oferta badana/ oferta z największą liczbą osób   

zaangażowanych w ramach klauzul społecznych) x 20 pkt   =   liczba punktów w danym kryterium 

 

Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz klauzule społeczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę 

oferty. 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 

kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.  

 

1. Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty, jakie będzie musiał 

ponieść Zamawiający z uwzględnieniem m.in. podatku od towaru i usług (VAT).  

2. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę w ramach danej części przedmiotu zamówienia, oferty z cenami 

wariantowymi będą odrzucone. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc 

po przecinku. 

3. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu realizacji zamówienia publicznego:  

a) Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wymaganiom określonym  

w zapytaniu i jego załącznikach .  

c) Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie pisemnej umowy, której wzór zostanie przekazany wybranemu 

Wykonawcy niezwłocznie po wyborze jego oferty.  

d) Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.  

f) Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego 

z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty na przedmiotowe zapytanie.  

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy podana kwota 

brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi. 

 

X. Osoba upoważniona kontaktów z Oferentami:  

Małgorzata Wojteczek 663-490-922 

 

 

 


