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I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

  

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 

25-211 Kielce,  ul. Wrzosowa 44  

tel. 41/200-17-50, faks 41/200-17-60 

adres strony internetowej: www.swietokrzyska.ohp.pl  

adres e-mail: swietokrzyska@ohp.pl  

                                                                                    

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

Wartość szacunkowa przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 

ust.8. 

Usługi objęte niniejszą specyfikacją stanowią usługi niepriorytetowe w rozumieniu 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wykazu 

usług i charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. 2010 nr 12 poz. 68). 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest żywienie uczestników projektu „Równi na rynku pracy - YEI” 

realizowanego przez OHP w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”, 

współfinansowanego z operacji „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z pismem Instytucji Zarządzającej nr DZF-

82201-49-MZ/14 z dnia 7 lipca 2014 roku. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa żywieniowa w formie cateringu w okresie: listopad 

2014 – grudzień 2015 roku, w jednostkach realizujących projekt pn. „Równi na rynku pracy” 

w ramach Gwarancji dla Młodzieży. Przez usługę cateringową należy rozumieć usługę 

polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku dla uczestników projektu, wywiezieniu 

pozostałych resztek posiłków oraz naczyń z pomieszczenia, w którym odbywało się żywienie. 

Zamówienie obejmuje usługę żywienia uczestników projektu w n/w jednostkach 

Zamawiającego:  

 

LP Jednostka w której realizowany jest 

projekt 

Adres jednostki 

Ilość dni 

żywieniowych 

W 2014 roku 

Ilość dni 

żywieniowych 

W 2015 roku 

Ilość grup 

1 Punkt Pośrednictwa Pracy we Włoszczowie 
os. Broniewskiego 7a 
29 - 100 Włoszczowa 

6 9 1 grupa - 

15 osób  

2 Punkt Pośrednictwa Pracy w Kazimierzy 
Wielkiej 
ul. Partyzantów 4 
28 - 500 Kazimierza Wielka 

5 9 1 grupa - 

15 osób  

3 Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie 
ul. 16-go Stycznia 1 
27-500 Opatów 

6 29 1 grupa – 

15 osób 

4 Młodzieżowe Centrum Kariery w Busku Zdroju 
ul. Kościuszki 60 
28-100 Busko-Zdrój 

5 29 1 grupa – 

15 osób 
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5 Młodzieżowe Centrum Kariery w  Pińczowie 
ul. Żwirki i Wigury 40 
28 � 400 Pińczów 

6 9 1 grupa – 

15 osób 

6 Młodzieżowe Centrum Kariery w Staszowie 
ul. Szkolna 14D 
28-200 Staszów 

10 5 1 grupa – 

15 osób 

7 Młodzieżowe Centrum Kariery w 
Sandomierzu 
ul. Rynek 31a 
27-600 Sandomierz 

9 5 1 grupa – 

15 osób 

8 Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 
ul. Sandomierska 26a 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski / lub teren 
miasta Ostrowiec 

5 14 1 grupa – 

15 osób 

9 13-3 Hufiec Pracy Kielce  
( teren miasta Kielce) 

14 5 1 grupa – 

15 osób 

10 13-3 Hufiec Pracy Kielce  
( teren miasta Kielce) 

13 5 1 grupa – 

15 osób 

RAZEM 79 119  
 

Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości dni żywieniowych,  ilości 

dostarczanych posiłków (zmniejszenia), w zależności od faktycznie istniejących potrzeb, bez 

ponoszenia konsekwencji finansowych.  

Konkretne dni, w których będą realizowane usługi dla danej części zamówienia zostaną 

przedstawione Wykonawcy po ustaleniu szczegółowych harmonogramów żywienia. 

Usługa cateringowa świadczona będzie w dni powszednie (poniedziałek – sobota), w 

godzinach od 12:00 do 18:00 w okresie obowiązywania umowy, a konkretna godzina podania 

posiłku będzie przedstawiona przez Zamawiającego po ustaleniu szczegółowych 

miesięcznych harmonogramów żywienia na poszczególne moduły zajęć w projekcie. 

Dopuszcza się możliwość przesunięcia ilości posiłków przez zamawiającego w 

poszczególnych miesiącach z uwagi na nieprzewidziane trudności wynikające ze zmian w 

planie zajęć uczestników projektu. 

Posiłek powinien być w formie ciepłego dania obiadowego wraz z napojem. Obiad dla 

każdego uczestnika powinien być podany na ciepło w pojemniku termoizolacyjnym 

(posiadającym stosowny atest), z kompletem sztućców i serwetek. Należy zadbać o 

zróżnicowane menu składające się z posiłków dostarczających podstawowych wartości 

odżywczych. Posiłki muszą być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, 

dobrze zbilansowane pod względem zawartości podstawowych składników odżywczych 

(osoby korzystające z żywienia to młodzież w wieku 18-25 lat), o wadze nie mniejszej niż 

500 gram i wartości odżywczej około 600-700 kilokalorii plus napój na jednego beneficjenta. 

Do każdego napoju powinny być podane oddzielne naczynia jednorazowe. 

Wykonawca odpowiada za przygotowanie i transport przedmiotu zamówienia zgodnie z 

obowiązującymi wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia, dostarcza 

posiłki do miejsca spożycia zapewniając utrzymanie właściwej jakości i temperatury. 

Przygotowywanie posiłków odbywać się musi wyłącznie na bazie pełnowartościowych 

produktów wysokiej jakości oraz produktów posiadających stosowne atesty, świadectwa, 

protokoły badań itp., zgodne z określonymi normami. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie 

realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, 

naczynia, opakowania wykorzystywane w procesie przygotowywania i transportu posiłków. 



 

Wykonawca musi posiadać aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego o dopuszczeniu obiektu, w którym Wykonawca będzie przygotowywał 

posiłki oraz dostarczał je przystosowanym  środkiem transportu. Należy ją przedłożyć 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, 

 

Do zadań Wykonawcy należy również obsługa i zapewnienie odbioru odpadów 

pokonsumpcyjnych (pojemników termoizolacyjnych, sztućców) po posiłku. Wykonawca 

zobowiązany jest do zabrania naczyń oraz resztek po pół godzinie od momentu przywiezienia 

posiłku. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości dostarczonych posiłków (zmniejszenia) w 

zależności od faktycznie istniejących potrzeb – poprzez telefoniczną informację najpóźniej do 

godz. 10:00 w dniu planowanego dnia posiłku, bez ponoszenia konsekwencji finansowych. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z najwyższą starannością i zachowaniem 

wymogów sanitarnych. Jednocześnie oświadcza, iż osoby zatrudnione przy przygotowywaniu 

i dostarczaniu posiłków posiadają aktualne karty zdrowia. 

Wykonawca, po otrzymaniu harmonogramu przez Zamawiającego, przekaże menu z 

poszczególnych dni żywieniowych osobom upoważnionym przez Zamawiającego. 

Otrzymanie posiłków będzie potwierdzana pisemnie przez upoważnione przez 

Zamawiającego osoby. 

Rozliczenie nastąpi na podstawie rachunku/faktury (faktury należy wystawiać 1 raz w 

miesiącu lub za żywienie w poszczególnych modułach zajęć), za rzeczywistą ilość 

zamówionych przez Zamawiającego posiłków i dostarczonych na dany dzień. Ceny 

zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną zmianie przez okres 

obowiązywania umowy.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających. 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje organizowania aukcji elektronicznej. 

Kod CPV:  

55.30.00.00-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków  

55.32.00.00-9 Usługi podawania posiłków 

55.32.10.00-6 Usługi przygotowywania posiłków  

55.52.12.00-0 Usługi dowożenia posiłków 
 

IV. Termin i miejsce  realizacji zamówienia: 

 

Zamówienie będzie realizowane: listopad 2014  – grudzień 2015 

Posiłki należy dostarczać od poniedziałku do soboty, wg harmonogramu,  do jednostek 

Zamawiającego: 

- Punkt Pośrednictwa Pracy we Włoszczowie, oś. Broniewskiego 7a, 29 - 100 Włoszczowa; 

- Punkt Pośrednictwa Pracy w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 4, 28 - 500 Kazimierza 

Wielka; 

- Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, ul. 16-go Stycznia 1, 27-500 Opatów; 

- Młodzieżowe Centrum Kariery w Busku Zdroju, ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój; 

- Młodzieżowe Centrum Kariery w  Pińczowie, ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów; 

- Młodzieżowe Centrum Kariery w Staszowie, ul. Szkolna 14D, 28-200 Staszów; 

- Młodzieżowe Centrum Kariery w Sandomierzu, ul. Rynek 31a, 27-600 Sandomierz; 

- Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26a, 27-400 

Ostrowiec Świętokrzyski / lub teren miasta Ostrowiec; 



 

- 13-3 Hufiec Pracy Kielce, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce / lub teren miasta Kielce 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania 

       tych warunków: 

 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 

ust. 1 ustawy PZP 

a)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b)     posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do   wykonania zamówienia, 

d)     sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

- w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę w/w warunków Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia oświadczenia wg wzoru określonego w Załączniku NR 2 

- w celu wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt. b) należy wykazać, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych), świadczył usługi polegające na przygotowaniu i dostarczaniu 

posiłków  - minimum dwie usługi, w ramach dwóch oddzielnych umów, o wartości nie 

mniejszej niż 25.000,00 PLN brutto każdą z umów, oraz załączeniem dowodów, że zostały 

wykonane należycie: a) poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych 

usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert;  b) oświadczenia wykonawcy, jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia, o którym mowa wyżej; c) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 

usług.  

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie 

zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o 

których mowa w ppkt a). 

 

e)   nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy, ust.2 pkt. 1 

- w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku Wykonawca zobowiązany 

jest do: 

- złożenia oświadczenia wg wzoru określonego w Załączniku NR 2/A 

- załączenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.2 pkt.5 do oferty  

należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie  

wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej. 

 



 

2. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania 

określone w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym: 

a)  w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania  postępowaniu 

i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w 

ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu 

uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób 

umożliwiający ich identyfikację.  

b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymagane  jest załączenie do 

oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie  

c)  w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1, wymagania te muszą 

być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie 

musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców) 

 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie 

załączonych do ofert  dokumentów, wg zasady: spełnia/ nie spełnia.  

VI. Wymagania dotyczące wadium 

Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium. 

 

VII. Informacje dotyczące warunków składania ofert:  

a) Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte 

jedynie w celu sporządzenia oferty.  

b) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji. 

c) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

1. Oferta musi zawierać: 

a) Wypełniony „Formularz ofertowy” – wg wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ, 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru – 

załącznik Nr 2 i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik Nr 2 A do 

SIWZ, 

c) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – wg wzoru – załącznik Nr 2 B 

d) Wykaz minimum dwóch usług polegających na przygotowaniu i dostarczaniu 

posiłków, o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 PLN brutto każda z umów, 

potwierdzone dokumentem, z którego wynikać będzie, że usługi zostały wykonane 

należycie (np. referencje, protokoły odbioru) – załącznik Nr 3 

e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na 

ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do 

oferty – pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału podpisane przez 

Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, 

f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 



 

ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert 

g) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców 

występujących wspólnie, każdy Wykonawca oddzielnie składa dokumenty wskazane 

w pkt „b”. 

Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana 

do oferty cenowej.  

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument 

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie 

oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału (oświadczenia) albo 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez 

Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w 

dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. 

Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku 

polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz 

tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez  

Wykonawcę. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania.  

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 

prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu oraz 

poczty elektronicznej. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub mailem 

jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu, poczty elektronicznej 

Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.   

  

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Michał Zubek – Tel.: 41/200-17-57; 

Sylwia Zubek    – Tel: 41/200-17-65. 



 

XI. Termin związania z ofertą 

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty terminu składania ofert. 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. 

Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

Nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na:. Żywienie beneficjentów projektu Równi 

na rynku pracy – YEI, w ramach programu Gwarancje dla Młodzieży Nie otwierać przed  

godz.: 10:15. 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej wymagane jest aby koperta posiadała nazwę i 

adres Wykonawcy. 

 

W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 

otwarcia. 

XIII. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyska Wojewódzka Komendanta OHP w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, 

sekretariat (pokój 110 - I piętro), w terminie do dnia  16.10.2014r. do godziny 10:00. 

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 16.10.2014  o godzinie   10:15.

  

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego, o której mowa w pkt.1 SIWZ. 

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. 

Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.  

XV. Sposób obliczenia ceny oferty 

Oferta musi zawierać ostateczną kwotę za żywienie dla  1-go uczestnika  projektu, 

obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia oraz łączną wartość wykonania 

zamówienia dla  beneficjentów. 

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego 

miejsca po przecinku. 

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. 

XVI. Kryteria oceny ofert 

Oceny oferty będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający zastosuje ocenę dla 

kryterium:  cena – 100 % 

 

 



 

    cena minimalna 

Wartość punktowa ceny= ----------------------------------- X 100 

    cena oferty badanej 

 

Zamawiający dokona oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie 

jednym kryterium – ceną. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której projekt 

stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 

Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 

XVII. Warunki podpisania umowy i istotne postanowienia, umowy: 

Warunkiem podpisania umowy będzie przedstawienie przez Wykonawcę aktualnej decyzji 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu obiektu, w którym 

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki oraz dostarczał je przystosowanym  środkiem 

transportu. 

Projekt umowy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ       

XVIII. Środki ochrony prawnej  

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustaw PZP zgodnie z działem VI. 

 

XIX. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ) 

 

 Załącznik nr 1  - formularz oferty 

 Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy 

 Załącznik Nr 2 A – oświadczenie Wykonawcy 

 Załącznik Nr 2 B – oświadczenie Wykonawcy  

 Załącznik Nr 3 – wykaz usług cateringowych 

 Załącznik nr 4 – projekt umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 
Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa: ................................................ 

   

Siedziba: ................................................  

 

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania  

 

umowy………………………………………………………………………………… 

   

Adres poczty elektronicznej:  ................................................    

 

Numer telefonu:  ......................................   

 

Numer faksu:  ......................................  

 

Numer NIP:   ................................................ 

 

 

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y   
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na  Usługę wyżywienia uczestników projektu „Równi na rynku pracy - 

YEI”  w ramach Gwarancji dla Młodzieży 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia: 

Żywienie uczestników projektu podczas zajęć: 

Cena brutto za 1 posiłek wraz z napojem: …………………. 

………………….. X …15….. X...198… =………………………. 

Cena brutto za 1 obiad  x ilość uczestników x ilość dni żywieniowych = cena brutto za żywienie 

uczestników 

 

 

- oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia, które poniesie 

Wykonawca oraz w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie; 

- oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego 

sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ; 

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 60 

dni od daty otwarcia ofert; 

- oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia zgodny jest z wymaganiami i warunkami opisanymi 

przez Zamawiającego w SIWZ; 

- oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 

warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

- oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy; 

- zamówienie będziemy realizować: 

a) własnymi siłami bez pomocy podwykonawców *) 

b) przy pomocy podwykonawców (-y). 
*
) 

-      Powierzymy podwykonawcom (-y) wykonanie części zamówienia obejmującej*): 

.................................................................................................................................................... .........................



 

........................................................................................................................... 

-      Wadium w wysokości ……..... zł zostało wniesione w 

formie ........................................    ........................................... . Wadium w formie pieniężnej należy zwrócić na 

konto bankowe nr :........................................................................................................... ...................................... 

-     oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i        

cała  oferta     składa się z .............  kartek 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

...........................................................................................  

 

 

    ………………………………………………………. 

           (Miejscowość, data)                                                    (Podpis/y osoby/osób upoważnionych 

        do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  U M O W A   NR         … /2014 

 

zawarta dnia ……...2014r. w Kielcach, dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP, finansowana na podstawie projektu 

„Równi na rynku pracy - YEI” realizowanego przez OHP w ramach programu „Gwarancje 

dla Młodzieży”, współfinansowanego z operacji „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z pismem Instytucji 

Zarządzającej nr DZF-82201-49-MZ/14 z dnia 7 lipca 2014 roku, pomiędzy:  

Świętokrzyską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach,  

z siedzibą : w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

NIP: 657-21-04-695;  Regon: 001036796 

reprezentowaną przez: 

Jerzego Górskiego – Wojewódzkiego Komendanta OHP 

zwanego dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………… 

NIP:  ……………………. Regon: ……………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Przedmiotem umowy jest realizacja usługi gastronomicznej polegającej na  żywieniu  

uczestników  projektu „Równi na rynku pracy - YEI ” w ramach programu Gwarancje dla 

Młodzieży, operacji wspieranej jako „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

§ 1 

 

  

1. Przedmiotem umowy jest usługa wyżywienia w formie cateringu w okresie 

…………..– 31.12.2015 r. na terenie jednostek  Zamawiającego realizującego  projekt 

pt. „Równi na rynku pracy”  

2. Przez usługę cateringową należy rozumieć przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 

uczestników projektu, wywóz pozostałych resztek posiłków oraz pozostałych naczyń z 

pomieszczenia, w którym odbywało się żywienie. 

3. Usługa cateringowa, o której mowa wyżej świadczona będzie w dni powszednie w 

godzinach od 12:00 do 18:00 w okresie obowiązywania umowy, a konkretna ilość i 

godzina podania posiłku będzie przedstawiona przez Zamawiającego po ustaleniu 

szczegółowych harmonogramów żywienia na poszczególne moduły zajęć w projekcie. 

 

      § 2 

 

4. Usługą obejmuje się ogółem 150 osób, uczestników projektu Równi na rynku pracy - 

YEI. 

5. Termin realizacji usługi zgodnie z zawartą umową wyznacza się na okres od 

…………..r. do 31.12.2015 r. 

6. Osobą wyznaczoną do kontaktów z ramienia jednostki, w której ŚWK OHP realizuje 

projekt jest: ……………….. 

7. Osobą wyznaczoną do kontaktów z ramienia Wykonawcy jest:………………………. 

§ 3 



 

 

1. Posiłek, o którym mowa w § 1 ust. 2 ma być w formie ciepłego dania obiadowego 

wraz z napojem. 

2. Danie gorące poporcjowane na każdego uczestnika powinno być podane na ciepło w 

pojemnikach termoizolacyjnych z kompletem sztućców jednorazowych i serwetek.  

3. Do każdego z napojów powinny być podane oddzielne naczynia jednorazowe. 

4. Posiłki muszą być przygotowane z zachowaniem zasad racjonalnego żywienia, dobrze 

zbilansowane pod względem zawartości podstawowych składników odżywczych 

(osoby korzystające z wyżywienia są w wieku 15 – 24 lat), o wadze nie mniejszej niż 

500 gram i wartości odżywczej około 600-700 kilokalorii na jednego beneficjenta. 

5. Wykonawca powinien przygotować posiłek zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi zasad zbiorowego żywienia.  

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania naczyń oraz resztek posiłku po pół 

godzinie od momentu przywiezienia posiłku.  

2. Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie 

z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia.  

 

§ 5 

 

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości dni żywieniowych,  ilości 

dostarczanych posiłków (zmniejszenia), w zależności od faktycznie istniejących 

potrzeb – poprzez telefoniczną informację najpóźniej do godz. 10:00 w dniu 

planowanego dnia posiłku, bez ponoszenia konsekwencji finansowych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia ilości posiłków w poszczególnych 

miesiącach z uwagi na nieprzewidziane trudności wynikające ze zmian w planie zajęć 

uczestników projektu.  

3. Niepełna dostawa i realizacja zamówienia lub wykonana niezgodnie ze złożoną ofertą 

uznawana jest za niewykonaną w całości.  

 

§ 6 

 

1. Strony ustalają cenę jednostkową za posiłek w wysokości …….. zł brutto 

(słownie:………).  

2. Zamawiający  pokryje koszty żywienia w maksymalnej wysokości ……..zł brutto 

(słownie: …………………..)  

3. Odpłatność za żywienie uczestników projektu będzie dokonana przez Zamawiającego 

po wystawieniu faktury/rachunku przez Wykonawcę i jej potwierdzenia przez 

Zamawiającego, w terminie 30 dni od otrzymania faktury/rachunku – po wpływie na 

konto bankowe ŚWK OHP środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa 

przekazanych przez Komendę Główną OHP i po wykonaniu umowy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za faktyczną ilość zamówionych 

posiłków, wskazanych w fakturze/rachunku, z uwzględnieniem zmniejszenia 

zamówienia - § 5 ust. 1. 

5. Faktura ma być wystawiana  zgodnie z ustaleniami  Zamawiającego (preliminarzem 

obowiązującym Zamawiającego). 

6. Treść faktury powinna brzmieć wg poniższego wzoru:  



 

„Usługa wyżywienia uczestników projektu „Równi na rynku pracy - YEI”  za miesiąc 

…………… 20.. r. zgodnie z umową nr …………….. z dnia ................................” 

7. Do faktury musi być dołączane menu z każdego dnia żywieniowego w danym 

miesiącu z podaną gramaturą. 

 

§ 7 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 

1. Nie pozyskania uczestników kursu do udziału w Projekcie. 

2. Zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

(art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

3. Stwierdzenia trzech przypadków braku dostawy lub nienależytego wykonania umowy. 

 

 

§ 8 

1. W przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę Zamawiający  może  naliczyć karę umowną w następujących 

wysokościach: 

a) za opóźnienia w dostarczenia posiłku - 0,2 % wynagrodzenia o jakim  mowa w § 6  

ust. 2 niniejszej umowy - za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia dostawy,  

b)   za świadczenie usługi o obniżonej jakości lub niedostarczenie wszystkich 

zamówionych posiłków – 500 zł za każdy przypadek, 

c)  za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  

Wykonawcy –  20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.2  n/n umowy.   

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający 

będzie informował Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia 

stanowiącego podstawę nałożenia kary. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 

wysokość kary umownej. 

  

§ 9 

    § 8 

1. W kwestiach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Integralną częścią  umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

oferta Wykonawcy. 

3. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu Sądu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

  

§ 10 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

WYKONAWCA:                                                                                      ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 
 



 

Załącznik Nr 2 
…………………………………………. 

        (pieczęć Wykonawcy)                                  ……………………..dn. ……………………… 

 

        

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

spełniam warunki:  

 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadam wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.   

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk. 

 

......................................................... 
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2A 
  ………………………………………… 

 (pieczęć Wykonawcy)                              …..………………dnia…………… 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie 

podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.               

                                           

                                                                           …..……………………………….. 
                                                                         (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

    
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pieczęć Wykonawcy        Załącznik Nr 3 

………………………………… 

 

 

 

Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę  

usług polegających na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków   

 

L.p. Przedmiot usługi Nazwa i adres odbiorcy Data 

wykonania 

usługi 

Wartość 

umowy 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Oświadczamy, że usługi cateringowe zostały wykonane należycie. 

 

      ………………………………………………… 

        Podpis osoby upoważnionej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2B 

 

 …………………………………………                                              ……………………, dnia ………… 
 (pieczęć Wykonawcy)                     

 

 

 

Informacja o  braku przynależności do grupy kapitałowej / 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Wyżywienie uczestników projektu „Równi na rynku pracy - YEI” w 

trakcie zajęć dydaktycznych”: 

1. Informuję, że należę / nie należę * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 

2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ** 

 

 

LP 

 

 Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby      

1.                                                                                                             

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

…..……………………………….. 
                                                                           (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

**Tabelę należy wypełnić, jeśli Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej 

 


