
 

Chełmża, dnia 10 sierpnia 2017 r. 

GOPS. 4222.10.2017 

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2017 

 

W ramach procedury rozeznania rynku zamawiający zwraca się z prośbą o 

złożenie propozycji cenowej na realizację usługi cateringu (serwisu kawowego) w ramach 

realizacji projektu „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora”. 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług 

opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2. Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 

2020. 

Poprzez serwis kawowy należy rozumieć zapewnienie uczestnikom projektu co 

najmniej: kawy rozpuszczalnej, herbaty w torebkach, mleka do kawy, cukru, cytryny, wody 

mineralnej gazowanej i niegazowanej (min. 0,25 litra na 1 osobę), drobne słone i słodkie 

przekąski np. kruche ciastka (min. 3 rodzaje w tym jedne z czekoladą, łączna min. waga 100 

gram na 1 osobę), paluszki owoce. Serwis kawowy winien być przygotowany w sposób 

estetyczny na min. 15 minut przed rozpoczęciem spotkania w danym dniu i być dostępny dla 

uczestników przez cały czas trwania spotkania (z koniecznością ewentualnego uzupełnienia 

kawy, herbaty oraz wody gazowanej i niegazowanej). Serwis kawowy powinien być 

przygotowany w miejscu ustalonym z Zamawiającym niedostępnym dla osób postronnych. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kubeczki jednorazowego użytku dostosowane do 

zimnych napoi).  

CPV: 55 30 00 00 - 3 

Przerwa kawowa będzie organizowana w dni, w które spotkania trwają co najmniej 4 godziny 

lekcyjne. Zamawiający zaplanował 6 dni w miesiącu, które będą trwały minimum 4 godz. 

lekcyjne - w tym jedno zajęcie tematyczne trwające 2h (np. spotkanie z dietetykiem) oraz zajęcia 

organizowane przez animatora czasu wolnego/ spotkania grupy samopomocowej (2h). 

Termin realizacji projektu: 01 czerwca 2017 – 31 maja 2018 r. (istnieje prawdopodobieństwo 

zmiany terminu realizacji do dn. 31 lipca 2018 r.) 

 

Koszt przerwy kawowej w ciągu jednego dnia wynosi 8 zł na jednego uczestnika,  

 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować kryterium = 100 % cena. Cena oferty winna 

obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące 

wykonaniu.  

L.p. Opis kryterium 
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać 

oferta na dane kryterium 

1. Cena 100 pkt 

 

Kryterium ceny: 

Punkty za kryterium zostaną obliczone wg następującego wzoru: P = Cmin/Cb * 100 pkt 
 

 

 



 

gdzie: 

P  – suma punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę  

Cmin - najniższa cena spośród ocenianych ofert 

Cb - cena badanej oferty  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta spośród ofert, która otrzyma najwyższą ocenę 

punktową (liczba punktów kryterium cena + premia punktowa). Jeżeli nie można dokonać 

wyboru oferty najkorzystniej, gdyż większa liczba ofert uzyskała taką samą ocenę punktową, 

wykonawcy składają oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż ceny w ofertach.  

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości 

środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację zamówienia.  

 

Premia punktowa w wysokości 5 punktów zostanie przyznana Wykonawcy, który w ofercie 

zadeklaruje, że w realizacji zamówienia zaangażowane zostaną osoby znajdujące się w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; młodociani, o których 

mowa w przepisach ustawy Prawo pracy, w celu przygotowania zawodowego; osoby 

niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) – klauzule społeczne. 

 

Wycenę (formularz oferty) należy przesłać w wersji elektronicznej z wpisanym tematem 

wiadomości „Realizacja usługi cateringu (serwisu kawowego) w ramach realizacji 

projektu „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora”, na adres e-mail: 

annabykowska@gminachelmza.pl, w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r., do godz. 10:00. 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Ilona Mach tel. +48 695 297 682 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:annabykowska@gminachelmza.pl


 

Załącznik nr 1 do rozeznania rynku 

                                                                                                                                                         ……………………………………… 
                                                                                                                                                            (Miejscowość, data) 

FORMULARZ OFERTY 

DANE WYKONAWCY 

  

NAZWA FIRMY / IMIĘ I NAZWISKO 
WYKONAWCY 

 
 
 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA  

DATA I MIEJSCE URODZENIA   

NR TEL. KONTAKTOWEGO ORAZ 
ADRES  E-MAIL 

 

STOSOWANIE KLAUZUL 
SPOŁECZNYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu oferty, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 922), przez administratora danych 
osobowych, czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży z siedzibą w Chełmży (87-140) ul. Paderewskiego 
11 w celu do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym. Jestem świadomy/a, że podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich poprawienia.  

 

W odpowiedzi na ogłoszone Rozeznanie rynku nr 1/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

oświadczam, iż wykonam na warunkach zgodnych z treścią przedmiotowego rozeznanie rynku 

przy zastosowaniu przedstawionych poniżej warunków cenowych: 

 

Cena brutto za 1 uczestnika projektu 

usługi cateringu (serwisu kawowego) 

podczas jednego dnia (osobodzień) 

 

…………. w zł 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

 zastosuję wyłącznie produkty spełniające normy jakościowe produktów spożywczych, 

przechowywane i przygotowane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia, 

 posiadam odpowiednie doświadczenie gwarantujące wykonanie zamówienia, 

 zapoznałam/-łem się z treścią rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte, 

 

…….……………………………………. 
podpis Wykonawcy lub osoby  

upoważnionej do reprezentowania  

 


