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Ogłoszenie

Numer

2022-21256-120416

Id

120416

Powstaje w kontekście projektu

RPMP.09.02.01-12-0695/19 - Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy

Tytuł

Usługi cateringowe w ramach Projektu pn.  „Rozszerzenie 
Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość powtórzenia usług tożsamych do opisanych w niniejszym 
postępowaniu. Usługi te będą realizowane na podstawie aneksu do umowy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach opisanych w § 12 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-07-30
1. Zapytanie ofertowe
2. załączniki 1 - 3 edytowalne
3. zał. 4 opis przedmiotu zamówienia
4. zał. 5 projekt umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-07-30

Data ostatniej zmiany

2022-07-30

Termin składania ofert

2022-08-08 11:00:00
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w 
Pałecznicy. 
Św. Jakuba 10
32-109 Pałecznica
NIP: 6591176112

Osoby do kontaktu

Justyna  Hałat-Kołodziej 
tel.: 530789759
e-mail: pwdpalecznica@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

 Usługi cateringowe

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi cateringowe

Opis

Przedmiotem zamówienia są:
1)�usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 30 Uczestników/Uczestniczek Projektu w roku 
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szkolnym oraz w okresie wakacyjnym, 
2)�usługi przygotowania i dostarczenia cateringu na superwizję dla pracowników Placówki Wsparcia 
Dziennego (16 spotkań),
3)�usługi przygotowania i dostarczenia suszu konferencyjnego na spotkania z Instytucjami pomocy 
społecznej (6 spotkań). 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Kody CPV

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

proszowicki

Gmina

Pałecznica

Miejscowość

Pałecznica

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2022-09-01

Koniec realizacji

2023-09-30

Opis

Usługi cateringowe w ramach Projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii 
w Pałecznicy”

Czy występuje płatność częściowa

TAK
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby:
a)�jego działalność obejmowała społeczną i zawodową integrację osób będących członkami co 
najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych:
i.�osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.),
ii.�bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.),
iii.�osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 652 z późn. zm.), 
mających trudności w integracji ze środowiskiem,
iv.�osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.),
v.�osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),
vi.�osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o 
której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1109 z późn. zm.),
vii.�osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby 
poszukującej pracy, bez zatrudnienia,
viii.�osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności 
będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 
2005 r. o mniejszości narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
823)
Lub: 
b)�w związku z realizacją zamówienia zatrudniał osobę(y) osoby z co najmniej jednej z poniższych 
grup:
i.�bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy,
ii.�młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,
iii.�osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
iv.�innych osób niż określone w tiret i, ii, iii, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 
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r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 217) lub we właściwych przepisach państw 
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Oferty mogą składać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wiedzę i 
doświadczenie do wykonania zamówienia, a także odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny 
i kadrowy. W szczególności wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonaniu - w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie, co najmniej jednej usługi cateringu o wartości co najmniej 200 000,00 zł 
brutto.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium
„cena 1”

   
w ramach przedmiotowego kryterium zamawiający oceniać będzie zaoferowaną cenę brutto za jeden 
osobodzień w roku szkolnym. Opis sposobu oceny ofert zawarty jest w rozdz. XI ust. 7 Zapytania 
ofertowego.

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium
„cena 2”
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w ramach przedmiotowego kryterium zamawiający oceniać będzie zaoferowaną cenę brutto za jeden 
osobodzień w czasie wakacji. Opis sposobu oceny ofert zawarty jest w rozdz. XI ust. 7 Zapytania 
ofertowego.

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium
„cena 3”

   
w ramach przedmiotowego kryterium zamawiający oceniać będzie zaoferowaną cenę brutto za jedną 
usługę caternigową w czasie superwizji / susz konferencyjny. Opis sposobu oceny ofert zawarty jest w 
rozdz. XI ust. 7 Zapytania ofertowego.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-07-30 - data opublikowania

-> 2022-08-08 11:00:00 - termin składania ofert
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-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-09-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi cateringowe / Przedmiotem zamówienia są:
1)�usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 30 Uczestników/Uczestnicze...

-> 2023-09-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi cateringowe / Przedmiotem zamówienia są:
1)�usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 30 Uczestników/Uczestnicze...  / występuje płatność 
częściowa


