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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 750 tys. Euro, prowadzone jest w trybie
publicznego zaproszenia do składania ofert na podstawie wewnętrznych uregulowań organizacyjnych
Zamawiającego, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się również przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych polegających
na przygotowywaniu gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy i wydawaniu ich w lokalu Wykonawcy, na podstawie kart
obiadowych o stałej wartości.
2.
Całkowita szacunkowa wielkość zamówienia dla dwóch rejonów łącznie wynosi: 124 000
posiłków z podziałem na 2 części odpowiadające poszczególnym rejonom Bielan:
2.1
REJON 1 - 5 7 000 posiłków,
2.2
REJON 2 - 6 7 000 posiłków.
3.
Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i brak możliwości dokładnego oszacowania
ilości posiłków Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia lub
20 - procentowego zwiększenia polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówienia. Zwiększenie zamówienia nastąpi w drodze aneksu do umowy, przy czym cena
jednostkowa posiłku nie będzie wyższa niż wskazana w umowie.
4.
Wykonawca zobowiązany będzie wydawać gorące posiłki (zupa, drugie danie, napój) sześć dni
w tygodniu, z możliwością wydawania posiłku niedzielnego bądź świątecznego na wynos
w opakowaniach jednorazowego użytku z surowców biodegradowalnych.
5.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia, dla rejonu Bielan,
w którym znajduje się lokal Wykonawcy, zgodnie z mapą wyznaczającą granice
dla poszczególnych REJONÓW stanowiącą załącznik nr 1A. Wykonawca decyduje, na ile
części składa ofertę. W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia na każdą
część zamówienia Wykonawca składa odrębną ofertę.
6.
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55.30.00.00 - 3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
7.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
8.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia klauzule społeczne.
8.1 Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga od Wykonawcy zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, sześć dni w tygodniu
od poniedziałku do soboty osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia wskazane
poniżej czynności:
8.1.1 przygotowanie miejsca pracy przed rozpoczęciem przygotowywania potraw,

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.1.2 wstępne przygotowanie produktów, m.in. mycie, obieranie, krojenie, szatkowanie,
siekanie,
8.1.3 uczestniczenie w przygotowywaniu posiłków zgodnie z wytycznymi kucharza,
8.1.4 pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,
8.1.5 utrzymywanie czystości w obrębie kuchni i zaplecza sanitarnego,
8.1.6 dbanie o dostępność środków czystości w kuchni i na zapleczu sanitarnym,
8.1.7 czyszczenie sprzętu kuchennego, powierzchni stołów, podłóg i maszyn oraz
zmywanie naczyń po zakończonym dniu pracy,
8.1.8 doraźna pomoc szefowi kuchni oraz pozostałym kucharzom,
8.1.9 pozostałe prace porządkowe, mające na celu utrzymanie czystości w miejscu
przygotowywania i wydawania posiłków oraz ułatwienie pracy obsłudze.
Wyżej wskazane osoby muszą być zatrudnione najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji
umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany
będzie przedłożyć Zamawiającemu do wglądu zawarte umowy o pracę wskazanych osób
wraz z zakresem ich obowiązków.
W celu weryfikacji realizacji warunku zatrudnienia, Wykonawca będzie zobowiązany
do comiesięcznego przedłożenia, wraz z fakturą za wydane posiłki, zaświadczenia
potwierdzającego zatrudnienie ww. osób za miniony miesiąc, z zachowaniem przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych. Uzyskanie zgody pracownika na udostępnianie
danych osobowych Zamawiającemu spoczywa po stronie Wykonawcy.
W przypadku zmiany osoby wykonującej wskazane w pkt. 8.1 obowiązki Wykonawca
zobowiązany będzie o powyższym powiadomić pisemnie Zamawiającego w terminie 7 dni
licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana oraz przedstawić do wglądu umowę o pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy (z zakresem obowiązków) osoby aktualnie zatrudnionej.
Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę
warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.
8.1 czynności. W ramach tych czynności Zamawiający ma prawo zwrócić się
do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób, o
których mowa w ust. poprzednich, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie
składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić
je niezwłocznie Zamawiającemu.
W przypadku braku realizacji warunku zatrudnienia Wykonawca zostanie obciążony przez
Zamawiającego karą umowną za każdy dzień niezatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przy realizacji zamówienia osób wskazanych powyżej, w wysokości 1/30
minimalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2018.0.2177 z późn. zm.)
obowiązującego na dzień naruszenia. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez
Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za dany
miesiąc. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar
umownych.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy
o przeprowadzenie kontroli.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.
Termin wykonania zamówienia określony został na okres od dnia 02.01.2020 r. do dnia
31.12.2020 r., z zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia może ulec zmianie z przyczyn
formalnoprawnych związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania.

2.

Zamówienie może być zakończone przed dniem 31.12.2020 r. w przypadku wyczerpania
środków finansowych Zamawiającego.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.
Do składania ofert Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy spełniają następujące
warunki:
1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 12 - 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,
1.2 posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota tego ubezpieczenia
nie może być mniejsza niż 500 000.00 zł.
1.3 dysponują lokalem umożliwiającym spożycie posiłku jednorazowo 30 osobom (miejsca
siedzące przy stoliku, bez wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny
sposób
traktowania) w wybranym REJONIE dzielnicy Bielany, na który składają ofertę, zgodnie
z mapą, która stanowi załącznik nr 1A do niniejszego ogłoszenia.
UWAGA: lokal powinien znajdować się w wyznaczonych granicach danego REJONU:
1.4 dysponują minimum 2 osobami, które posiadają aktualne zaświadczenia dokumentujące
dopuszczenie do pracy przy żywieniu zbiorowym.
2.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 2, zostanie wybrana,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka
cywilna) okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24
ustawy Pzp, wskazane w pkt. 1.1, zachodzące względem pojedynczego Wykonawcy
dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
natomiast spełnianie warunków wskazanych w pkt. 1.2 -1.4 Wykonawcy wykazują łącznie.
5.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VI. Ocenę
spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzą po otwarciu ofert pracownicy
wskazani do czynności przy zamówieniu na usługi społeczne, zgodnie z formułą „spełnia - nie
spełnia". W przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem
postanowień pkt VI.2 i Vl.3 Ogłoszenia, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania,
a jego oferta odrzucona. Oferta Wykonawcy zostanie też odrzucona w sytuacji zaistnienia
przesłanek odrzucenia wskazanych w art. 89 ust. 1 Pzp.
6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wyjaśnień w przypadku złożenia oferty z rażąco
niską ceną. Za rażąco niską cenę Zamawiający będzie uważał cenę:
6.1 niższą o co najmniej 30 % od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek
od towarów i usług lub
6.2 stanowiącą mniej niż 70% cen arytmetycznych wszystkich złożonych ofert.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

2.

3.

4.
5.
6.

W celu wykazania spełniania przez W ykonaw cę warunków, o których mowa w pkt. V ust. 1.
Zam aw iający żąda następujących dokum entów:

1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4,
1.2 informacja dotycząca lokalu przewidzianego na świadczenie usług wraz z informacją
o podstawie dysponowania tym lokalem - załącznik nr 6;
1.3 wykaz osób pozostających w dyspozycji Wykonawcy posiadających aktualne
zaświadczenia dokumentujące dopuszczenie do pracy przy żywieniu zbiorowym załącznik nr 5;
1.4 polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł.
W celu oceny kryterium „Doświadczenie" i wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca
doświadczenie w zakresie przygotowywania i wydawania gorących posiłków wskazuje
w załączniku nr 7.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów wymaganych niniejszym
Ogłoszeniem na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub złoży takie
oświadczenia lub dokumenty niekompletne, lub będą zawierać one błędy lub budzić
wątpliwości, Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do złożenia,
uzupełnienia, poprawienia, lub wyjaśnienia tych oświadczeń lub dokumentów w terminie
przez siebie wyznaczonym, pod rygorem uznania oferty jako niespełniającej wymogów
niniejszego Ogłoszenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji za pomocą dowolnych środków oświadczeń
i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną z zastrzeżeniem, iż ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej.
2.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
3.1
w zakresie przedmiotu zamówienia: Marta Gierasimowicz
3.2
w zakresie procedury i dokumentacji: Katarzyna Bancerz

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 bądź w innej formie, jednak treść formularza oferty musi odpowiadać
treści zawartej w jego wzorze.
2.
Do formularza oferty należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. VI.
3.
Wykonawca na daną część może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę. Wykonawca
może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia, dla rejonu Bielan, w którym
znajduje się lokal Wykonawcy, zgodnie z mapą wyznaczającą granice dla poszczególnych
REJONÓW stanowiącą załącznik nr 1A. Wykonawca decyduje, na ile części składa ofertę.
W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, na każdą część zamówienia
Wykonawca składa odrębną ofertę.
4.
Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.
Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.
6.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
7.
Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki
pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis
itp.).
8.
Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe
zdekompletowanie.
9.
Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym
w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania
oferty.
10.
Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją
stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
11.
Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną
do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.
12.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo w formie oryginału, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo
musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba,
że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.
13.
Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec
w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną
część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną
tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu
oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ’. Wykonawca
w takim wypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa, czyli że zastrzeżone informacje spełniają równocześnie trzy warunki:
13.1
mają charakter techniczny lub technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający
wartość gospodarczą,
13.2 nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
13.3 podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
14.
Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była
poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.
15.
Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.
16.
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
17.
Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwa przedmiotu zamówienia oraz nazwa
Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć).
18.
Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej
rozpakowanie w kancelarii ogólnej nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie

zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed
terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
Miejscem składania ofert jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, II piętro, sekretariat - pokój nr 40.
2.
Terminem składania ofert jest dzień 27.11.2019 r. godzina 12:00.
3.
Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82,01-824 Warszawa, III piętro, pokój nr 45.
4.
Terminem otwarcia ofert jest dzień 27.11.2019 r. godzina 12:15.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym
ceny jednostkowej posiłku brutto (z podatkiem VAT) oraz cen ofertowych netto i brutto dla
wybranego REJONU.
2.
Cenę ofertową brutto należy obliczyć mnożąc ilość posiłków w wybranym REJONIE przez
jednostkowa cenę posiłku brutto, zgodnie ze sposobem zawartym w formularzu ofertowym.
Jeżeli łączna cena ofertowa nie będzie odpowiadała iloczynowi ilości posiłków oraz
jednostkowej ceny posiłku Zamawiający dokona poprawki omyłki rachunkowej poprzez
samodzielne obliczenie wyniku tego iloczynu.
3.
Podana cena winna zostać obliczona w oparciu o wszelkie informacje zawarte w niniejszym
ogłoszeniu ze szczególnym uwzględnieniem informacji zawartych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opracowany w celu wskazania
Wykonawcom wymagań Zamawiającego dotyczących gramatury dań po ugotowaniu, a także,
by Wykonawca do kalkulacji ceny uwzględnił ilości produktów niezbędnych do przygotowania
posiłków.
5.
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki
cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji zamówienia
(w tym koszty zatrudnienia personelu zgodnie z przepisami prawa z uwzględnieniem
ustalonej płacy minimalnej oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za godzinę, koszt
ubezpieczenia, koszt opakowań jednorazowych niezbędnych do posiłków wydawanych na
wynos oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem umowy przez Wykonawcę).
6.
Cena powinna być podana w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.
Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert niepodlegających odrzuceniu
przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
1.1 cena oferty
- 80 %
1.2 doświadczenie w zakresie przygotowywania i wydawania gorących posiłków
- 20 %
2.
W kryterium „cena oferty" (C) maksymalną liczbę punktów (80 pkt) otrzyma oferta z najniższą
ceną brutto za realizację całości zamówienia, pozostałe proporcjonalnie mniej, zgodnie ze
wzorem:
x 80 pkt
ę

*" ~ punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę
Cmir, - najniższa cena ofertowa brutto
Cn - cena brutto oferty badanej

3.

W kryterium „Doświadczenie" (D) liczba punktów (maksymalnie 20 pkt.) zostanie wyliczona
na podstawie doświadczenia w zakresie usług przygotowywania i wydawania posiłków,
wykazanego w załączniku nr 7. Przez doświadczenie Zamawiający rozumie łączną liczbą
posiłków wydanych w okresie 1 roku przed terminem składania ofert. Zamawiający
uwzględni jedynie usługi potwierdzone referencjami wystawionymi przez podmiot, dla
którego świadczona była usługa wraz ze wskazaniem liczby wydanych w jej ramach posiłków
oraz okresu realizacji.
Wyliczenie przeprowadzone zostanie zgodnie ze wzorem:
Db
D _

x 20 pkt
^ max

4.

5.

6.

7.

8.

D - punkty uzyskane w danym kryterium przez Wykonawcę
D max - maksymalna ilość wykazanych posiłków spośród wszystkich
0fert niepodlegających odrzuceniu
D b - ilość wykazanych posiłków w badanej ofercie

Podane przez Wykonawcę informacje powinny pozwolić Zamawiającemu na ocenę oferty
w kryterium „Doświadczenie" w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Niejednoznaczne,
niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie dokumentów mających wykazać doświadczenie
Wykonawcy, obciąża Wykonawcę. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia oraz
wyjaśnień.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku
wystąpienia dwóch lub więcej Wykonawców z taką samą liczbą punktów, Zamawiający
dokona obliczeń z dokładnością do trzech lub więcej miejsc po przecinku.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymogi określone
w niniejszym ogłoszeniu i otrzyma najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich
kryteriów oceny ofert ( C + D ).
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.
Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje
Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu
podpisania umowy.
2.
Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna), wówczas Zamawiający będzie żądał przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
3.
Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do przekazania przed
podpisaniem umowy następujących dokumentów:
3.1
dokument o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej Wykonawcy (NIP);
3.2
dokument o nadaniu numeru REGON Wykonawcy;
3.3
aktualne zaświadczenie SANEPID o spełnianiu wymagań dotyczących stanu
sanitarnego miejsca przygotowywania i wydawania posiłków;
3.4
wypełnione oświadczenie dot. podatku VAT - załącznik nr 8.

XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM
UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowią
załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

XV. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W
WALUTACH OBCYCH
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych
polskich.

XVI. DOPUSZCZALNOŚĆ POWIERZENIA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1.1 administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest Ośrodek Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego
80/82, tel. 22 56 89 100;
1.2 kontakt do Inspektora Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy - iod@opsbielany.waw.pl;
1.3 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie
wewnętrznych uregulowań organizacyjnych Zamawiającego w oparciu o art.. 138o ustawy
Pzp;
1.4 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące
dostępu do informacji publicznej, a także inne podmioty, z którymi Administrator zawarł
stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dostęp do danych
Wykonawcy jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im zadań;
1.5 dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
przedmiotowego zamówienia, a po tym czasie przez okres wymagany do archiwizacji tego
typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego
obowiązującego u Zamawiającego;

2.

1.6 obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
1.7 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do zapisów art. 22 RODO;
1.8 Wykonawca posiada:
1.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
1.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników);
1.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
1.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza
przepisy RODO;
1.9 Wykonawcy nie przysługuje:
1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia obowiązku informacyjnego
wynikającego z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca
pozyskał i przekaże Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.

XIX. ZAŁĄCZNIKI
1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1A
Mapa wyznaczająca granice dla poszczególnych REJONÓW.
2.
Wzór formularza ofertowego.
3.
Istotne postanowienia umowy.
4.
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia.
5.
Wykaz osób pozostających w dyspozycji Wykonawcy posiadających aktualne zaświadczenia
dokumentujące dopuszczenie do pracy przy żywieniu zbiorowym.
6.
Informacja dotycząca lokalu przewidzianego na świadczenie usług.
7.
Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług.
8.
Oświadczenie dot. podatku VAT.
P.O. u Y R E K T O R A
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ p M I C Y BIELANY
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Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
dotyczący usługi polegającej na przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków w lokalu Wykonawcy dla klientów
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

I.
1.

Przedmiotem zamówienia są usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu gorących posiłków dla klientów
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy i wydawaniu ich w lokalu Wykonawcy na podstawie kart
obiadowych o stałej wartości.
2.
Całkowita szacunkowa wielkość zamówienia dla dwóch rejonów łącznie wynosi: 124 000 posiłków z podziałem na 2
części odpowiadające poszczególnym rejonom Bielan:
2.1 REJON 1 - 5 7 000 posiłków,
2.2 REJON 2 - 6 7 000 posiłków.
3.
Wykonawca zobowiązany będzie wydawać gorące posiłki (zupa, drugie danie, napój) sześć dni w tygodniu
od poniedziałku do soboty w godzinach 12.00 - 16.00, z możliwością wydawania posiłku niedzielnego, bądź
świątecznego na wynos w opakowaniach jednorazowego użytku z surowców biodegradowalnych.
4.
Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i brak możliwości dokładnego oszacowania ilości posiłków Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia lub 20 - procentowego zwiększenia polegającego na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zwiększenie zamówienia nastąpi w drodze aneksu do umowy, przy czym
cena jednostkowa posiłku nie będzie większa niż wskazana w umowie.
5.
Zamawiający zgodnie z art 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy, sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia wskazane poniżej czynności:
5.1 przygotowanie miejsca pracy przed rozpoczęciem przygotowywania potraw,
5.2 wstępne przygotowanie produktów, m.in. mycie, obieranie, krojenie, szatkowanie, siekanie,
5.3 uczestniczenie w przygotowywaniu posiłków zgodnie z wytycznymi kucharza,
5.4 pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,
5.5 utrzymywanie czystości w obrębie kuchni i zaplecza sanitarnego,
5.6 dbanie o dostępność środków czystości w kuchni i na zapleczu sanitarnym,
5.7 czyszczenie sprzętu kuchennego, powierzchni stołów, podłóg i maszyn oraz zmywanie naczyń po
zakończonym dniu pracy,
5.8 doraźna pomoc szefowi kuchni oraz pozostałym kucharzom,
5.9 pozostałe prace porządkowe, mające na celu utrzymanie czystości w miejscu przygotowywania i wydawania
posiłków oraz ułatwienie pracy obsłudze.
Wyżej wskazane osoby muszą być zatrudnione najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, nieprzerwanie
przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu do wglądu
zawarte umowy o pracę wskazanych osób wraz z zakresem ich obowiązków.
6.
W celu weryfikacji realizacji warunku zatrudnienia, Wykonawca będzie zobowiązany do comiesięcznego
przedłożenia, wraz z fakturą za wydane posiłki, zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie ww. osób za
miniony miesiąc, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Uzyskanie zgody pracownika
na udostępnianie danych osobowych Zamawiającemu spoczywa po stronie Wykonawcy.
7.
W przypadku zmiany osoby wykonującej wskazane w pkt. 5 obowiązki Wykonawca zobowiązany będzie
powiadomić o powyższym Zamawiającego w formie pisemnej, w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiła
zmiana oraz przedstawić do wglądu umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (z zakresem obowiązków)
osoby aktualnie zatrudnionej.
8.
Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w pkt. 5 czynności. W ramach tych czynności Zamawiający ma prawo zwrócić się
do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób, o których mowa w pkt.
poprzednich, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne,
natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu.
9.
W przypadku braku realizacji warunku zatrudnienia Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą
umowną za każdy dzień niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia osób
wskazanych powyżej, w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2018.0.2177 z późn. zm.)
obowiązującego na dzień naruszenia. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar
umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za dany miesiąc. Zamawiający poinformuje
Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem obowiązku
zapłaty kwoty kar umownych.
10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę Zamawiający ma

prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

II.
Posiłki będą wydawane, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego na podstawie kart obiadowych, za okazaniem aktualnego
dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Wydawane obiady muszą być sycące, smaczne, kaloryczne, zdrowe, urozmaicone, estetycznie podane i gorące.
Posiłki muszą być skomponowane w następujących proporcjach:
• 3 x w tygodniu obiady mięsne,
• 3 x w tygodniu obiady bezmięsne,
• lx w ty g o d n iu ryba.
Posiłek powinien być przygotowany wg zasad racjonalnego żywienia i obowiązujących przepisów kulinarnych i składać
się każdorazowo z 2 dań oraz napoju: tj. z zupy, drugiego dania, kompotu lub innego napoju.
Wymagana gramatura posiłków po ugotowaniu przedstawia się następująco:
• Zasadą jest, by jedna porcja zupy wynosiła nie mniej niż 0,3 I, była sycąca i treściwa (nierozwodniona, a
jeżeli zaprawiona zasmażką to bez dużej ilość mąki).
•
Mięso, ryba - po ugotowaniu musi posiadać nie mniej niż 100 g.
• Udko kurczaka pieczonego - nie mniej niż 200 g.
• Filet z drobiu - nie mniej niż 100 g.
• Pieczeń w sosie własnym - nie mniej niż 120 g.
•
Gulasz wieprzowy, drobiowy, wieprzowina po chińsku do ryżu lub makaronu - nie mniej niż 200g.
• Kiełbasa w sosie np. musztardowym - nie mniej niż 100 g+ sos.
• Bigo s-n ie mniej niż 250 g.
• Żołądki duszone nie mniej niż 200 g.
•
Gołąbki duszone w pomidorach -1 - 2 sztuki, nie mniej niż 200 g.
• Klopsik w sosie pomidorowym - nie mniej niż 100 g +sos.
• Naleśniki - nie mniej niż dwie sztuki, łącznie nie mniej niż 250 g.
• Kopytka w sosie - nie mniej niż 250 g.
• Krokiety z kapustą lub mięsem - 2 sztuki nie mniej niż 220g.
• Pierogi - co najmniej 6 sztuk, nie mniej niż 300 g.
• Ryż z jabłkami - nie mniej niż 300 g.
• Strogonow - nie mniej niż 150 g.
• Ziemniaki, makaron - nie mniej niż 200g.
• Jarzyny gotowane podawane będą 3 razy w tygodniu w okresie zimowym, natomiast w okresie letnim 2
razy w tygodniu.
• Do obiadów mięsnych, rybnych itp. należy podać surówkę lub jarzynę gotowaną -nie mniej niż 100 g.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wydawania chorym klientom skierowań na obiaddietetyczny. Ilość
obiadów dietetycznych będzie ustalana z Wykonawcą raz na miesiąc.

III.
Klienci muszą otrzymać zawsze gorący posiłek, który zjedzą na miejscu, z możliwością wydawania posiłku niedzielnego
bądź świątecznego na wynos w opakowaniach jednorazowego użytku z surowców biodegradowalnych. Posiłki
wydawane opiekunkom klientów na wynos powinny być zapakowane przez Wykonawcę w opakowanie jednorazowego
użytku z surowców biodegradowalnych.
Personel Wykonawcy powinien być przyjaźnie nastawiony do klientów korzystających z posiłków.
Personel Wykonawcy musi posiadać aktualne zaświadczenie dokumentujące dopuszczenie do pracy przy żywieniu
zbiorowym.
Wykonawca odpowiada za idealną czystość urządzeń gastronomicznych, w których przygotowywane będą posiłki,
czystość technologii przygotowywania i wydawania posiłków, estetyczny wygląd i czystość zatrudnionego personelu.
Zamawiający wymaga, by lokal Wykonawcy znajdował się blisko ciągów komunikacji miejskiej, był usytuowany na
parterze i znajdował się w tej części Bielan, której dotyczy składana oferta. Lokal musi spełniać wymagania w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające spożycie posiłku
jednorazowo 30 osobom (miejsca siedzące przy stoliku, bez wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób
traktowania).
Lokal Wykonawcy wraz z zapleczem posiadać musi aktualną decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej,
stwierdzającą spełnienie przez obiekt ustawowych wymagań.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie utrzymanie czystości i estetyki w lokalu oraz zapewnienie zastawy stołowej
i sztućców itp.

IV.
Posiłki wydawane będą zawsze zgodnie z jadłospisem miesięcznym, przedłożonym Zamawiającemu z tygodniowym
wyprzedzeniem.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do jadłospisu w tym części obiadów dietetycznych.
Zmiany te zostaną każdorazowo uzgodnione z Wykonawcą.
Wykonawca zobowiązany jest do wywieszania jadłospisu w widocznym miejscu w lokalu.

4.
5.
6.
7.

8.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki przez kolejne tygodnie według zróżnicowanych
jadłospisów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny jakości posiłków i ich walorów smakowych, temperatury posiłków oraz
sposobu i kultury ich wydawania.
Wykonawca przed wydaniem posiłków do spożycia pobiera próbki żywnościowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca nie może zamiast przygotowanego posiłku dokonywać wypłaty podopiecznemu równowartości posiłku w
pieniądzu lub dokonywać zamiany posiłku na towary w stanie nieprzetworzonym. Niedopuszczalne jest wydawanie
suchego prowiantu zamiast gorącego posiłku,
Wykonawca nie może wydawać w ramach abonamentu alkoholu i wyrobów tytoniowych.

V.
1.
2.
3.
4.

Wykonawca będzie się rozliczał co miesiąc z Zamawiającym z kart obiadowych pobranych od klientów.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z propozycją wcześniejszego
rozliczenia usług wykonanych w danym miesiącu.
Rozliczenia finansowe usługi Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie ilości faktycznie wydanych
posiłków przemnożonej przez ich ceny jednostkowe.
Do faktur za miniony miesiąc zrealizowanej usługi Wykonawca załączy pobrane od klientów karty obiadowe.

Załącznik 1A

Załącznik nr 2

j d n ia ____________ r.

Pieczęć W ykonaw cy(ów )

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
ul. Przybyszewskiego 80/82
01-824 Warszawa
FORMULARZ OFERTY
1. Ja,
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę

działając w im ieniu i na rzecz W ykonaw cy
Pełna nazwa
REGON
NIP
Adres
Telefon/faks
Telefon kom.
E-mail:

odpow iadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępow aniu, którego przedm iotem jest św iadczenie usług

gastronomicznych polegających na przygotowywaniu gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i wydawaniu ich w lokalu Wykonawcy ośw iadczam , że oferuję
w ykonanie przedm iotu zam ów ienia, zgodnie z w arunkam i i postanow ieniam i zawartym i w ogłoszeniu o
zam ów ieniu, za cenę:___________________________________________________ ___________________________________
Cena ofertowa brutto
Cena
Cena ofertowa netto
REJON nr1 Szacunkowa ilość
posiłków2
jednostkowa
(2 x 3 )
obiadu brutto
1

2

3

4

5
.........................zł

.................. szt.

..................zł

............................... zł

słow nie złotych:

1 Wykonawca składa ofertę dla rejonu Bielan, na którym znajduje się lokal Wykonawcy (zgodnie z mapą, która stanowi
załącznik nr 1A). Wykonawca składając ofertę określa, którego rejonu ona dotyczy.
2Zamawiający podaje ilość posiłków dla wybranego rejonu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczam, że w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji
przyszłego świadczenia umownego.
3. Zapoznałem się z warunkami umowy i nie wnoszę w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru
mojej oferty podpiszę umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie
zaproponowanym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że jestem związany ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Zostałem poinformowany, że mogę przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
6. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję własnymi siłami bez podwykonawców3.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
8. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu):
Lp.

Nazwa dokumentu

Nr strony w
ofercie

Ofertę złożono na............. kolejno ponumerowanych stronach.

(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej')

* niepotrzebne skreślić
3 Zamawiający ze względu na specyfikę zamówienia zabrania pod wykonawstwa.

Załącznik nr 3

Umowa nr
zawarta d n ia ..............................w W arszaw ie, pom iędzy:

............................................................................................................... Zamawiającym, reprezentowanym przez:
.................
na podstawie
Pełnomocnictwa
o
numerze
.................... z d n ia...........................wydanego przez..........................................................
a
.................................................................................................................................. zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:.......................................................................................

w związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie zgodnym z przepisami
określonymi w art. 138o i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 z późn. zm.),
o następującej treści:
§1

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług gastronomicznych polegających na przygotowywaniu
.................. szt. gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy i wydawaniu ich w lokalu Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia lub 20 - procentowego
zwiększenia polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania i wydawania gorących posiłków (zupa, drugie danie,
napój) klientom wskazanym przez Zamawiającego.
Posiłki wydawane będą na podstawie wystawianych przez Zamawiającego imiennych kart obiadowych
o stałej wartości.
Posiłki wydawane będą przez sześć dni w tygodniu, z możliwością wydawania posiłku na wynos na siódmy
lub świąteczny dzień tygodnia w opakowaniach jednorazowego użytku z surowców biodegradowalnych.
Posiłki wydawane opiekunom klientów na wynos powinny być zapakowane przez Wykonawcę w
opakowania jednorazowego użytku z surowców biodegradowalnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wydawania chorym klientom skierowań na obiad
dietetyczny.
Wykonawca nie może zamiast przygotowanego posiłku dokonywać wypłaty podopiecznemu
równowartości posiłku w pieniądzu lub dokonywać zamiany posiłku na towary w stanie nieprzetworzonym
oraz wydawać alkoholu i wyrobów tytoniowych.
Wykonawca każdorazowo, z tygodniowym wyprzedzeniem, przedstawi Zamawiającemu miesięczny
jadłospis, uwzględniający również posiłki dietetyczne.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do jadłospisu. Zmiany te zostaną
każdorazowo uzgodnione z Wykonawcą.
Wykonawca zobowiązany jest do wywieszania jadłospisu w widocznym miejscu w lokalu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do codziennej oceny jakości posiłków i ich walorów smakowych,
temperatury posiłków oraz sposobu i kultury ich wydawania.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Zamówienie może nie być w pełni wyczerpane przez Zamawiającego i zakończone w przypadku
wyczerpania środków finansowych Zamawiającego.

§3
1.

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w lokalu mieszczącym się pod adresem: ul.
............................... , Warszawa, czynnym w dni powszednie w godzinach o d
do
, a w soboty w
godzinach o d
d o ...........

2.

3.
4.

5.
6.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające spożycie posiłku,
w szczególności 30 miejsc siedzących przy stolikach (bez wyodrębniania miejsc wskazujących
na szczególny sposób traktowania).
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku zamknięcia lokalu,
co najmniej 7 dni przed jego zamknięciem lub niezwłocznie w przypadku konieczności usunięcia awarii.
Wykonawca, w przypadku zamknięcia lokalu może wydać podopiecznemu w danym dniu maksymalnie
trzy posiłki oznaczone kolejnymi datami. Suma łącznie wydanych posiłków w ciągu tygodnia nie może
przekroczyć siedmiu.
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże w terminie maksymalnie 2 dni od wezwania aktualne
zaświadczenia osób wykonujących zamówienie o dopuszczeniu do pracy przy żywieniu zbiorowym.
Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza zmianę osób wykonujących zamówienie,
z zastrzeżeniem, że osoby wykonujące zamówienie muszą posiadać aktualne zaświadczenia
o dopuszczeniu do pracy przy żywieniu zbiorowym.
§4
Wykonawca, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, zobowiązuje się do zatrudnienia
do wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (przygotowanie miejsca
pracy przed rozpoczęciem przygotowywania potraw, wstępne przygotowanie produktów, m.in.
mycie, obieranie, krojenie, szatkowanie, siekanie, uczestniczenie w przygotowywaniu posiłków
zgodnie z wytycznymi kucharza, utrzymywanie czystości w obrębie kuchni i zaplecza sanitarnego,
dbanie o dostępność środków czystości w kuchni i na zapleczu sanitarnym, czyszczenie sprzętu
kuchennego, powierzchni stołów, podłóg i maszyn oraz zmywanie naczyń po zakończonym dniu
pracy, doraźna pomoc szefowi kuchni oraz pozostałym kucharzom, pozostałe prace porządkowe,
mające na celu utrzymanie czystości w miejscu przygotowywania posiłków oraz ułatwienie pracy
obsłudze) osób na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, sześć dni w tygodniu
od poniedziałku do soboty. Wyżej wskazane osoby muszą być zatrudnione najpóźniej w dniu
rozpoczęcia realizacji umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. Wykonawca
zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu do wglądu zawarte umowy o pracę wskazanych
osób wraz z zakresem ich obowiązków.
W celu weryfikacji realizacji warunku zatrudnienia, Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego
przedkładania, wraz z fakturą za wydane posiłki, zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie ww.
osób za miniony miesiąc, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
W przypadku zmiany osoby wykonującej obowiązki pomocy kuchennej Wykonawca zobowiązuje się
do pisemnego powiadomienia o powyższym Zamawiającego w terminie 7 dni licząc od dnia,
w którym nastąpiła zmiana oraz przedstawić do wglądu umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty wraz z zakresem obowiązków osoby aktualnie
zatrudnionej.
Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku
zatrudnienia. W ramach tych czynności Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy
o przedstawienie dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób, o których mowa w ust. poprzednich,
wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast
Wykonawca ma obowiązek przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu. Uzyskanie zgody pracownika
na udostępnianie danych osobowych Zamawiającemu spoczywa po stronie Wykonawcy.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.
§5
Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami
z zakresu ochrony danych osobowych.
Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych.
Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe zawarte
w zbiorze: Rejestr świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.
2

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane zwykłe w postaci: imion, nazwisk
i adresu zamieszkania, dotyczące świadczeniobiorców korzystających z pomocy w formie gorącego
posiłku, wyłącznie w/w celu realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej umowy
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
zapewniających
adekwatny stopień
bezpieczeństwa,
odpowiadający
ryzyku
związanemu
z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie
krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych.
Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy
oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO,
danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom,
także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej
ustaniu.
Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu
wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały
nałożone na Wykonawcę w niniejszej umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony
powierzonych danych osobowych.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez
podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie
Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania
Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy,
RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych,
a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupoważnionym.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak
niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych
osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane
pisemnie lub drogą elektroniczną.
Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje
się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji
Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o fakcie usunięcia danych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez
Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

§6
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadanie, o którym mowa w § 1 umowy, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.),
przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz.59 z późn. zm.).

§7
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia własnymi siłami, bez udziału podwykonawców.

1.

§8
Wykonawca odpowiada za jakość przygotowanych posiłków oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność
za negatywne skutki zdrowotne wynikłe w następstwie spożycia przygotowywanych posiłków.
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Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę minimum 500 000,00 zł.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania lub kontynuowania polisy ubezpieczeniowej przez okres
obowiązywania umowy.
§9
Cena jednego posiłku brutto wynosi:..............zł (słownie złotych:
), w tym podatek VAT wg
staw ki........ %, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
Wartość zamówienia brutto w ynosi:............zł (słownie złotych:
), w tym podatek VAT wg
staw ki........ %, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
§10
Rozliczenie wydanych posiłków następować będzie 1 raz w miesiącu do 5 - tego dnia następnego miesiąca,
na podstawie ilości zrealizowanych w danym miesięcznym okresie odcinków kart obiadowych oraz po
wystawieniu faktury przez Wykonawcę.
Odbiorca przedmiotu umowy - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa.
Nabywca - Miasto Stołeczne Warszawa, z siedzibą: 00 - 950 Warszawa,
PI. Bankowy 3/5,
NIP: 525-22-48-481.
Wysokość miesięcznej faktury obliczona będzie jako iloczyn ceny jednego posiłku i ilości faktycznie
zrealizowanych w danym miesiącu rozliczeniowym odcinków kart obiadowych.
Karty obiadowe będą dołączane przez Wykonawcę do wystawionej faktury.
Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie przedłożonej faktury, potwierdzonej przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
Wykonawca oświadcza, że rachunek rozliczeniowy wskazany we wszystkichfakturach, które będą
wystawione w jego imieniu w związku z realizacją przedmiotowej umowy, jest rachunkiem, dla którego
prowadzony jest rachunek VAT.
Zamawiający oświadcza, iż płatności z tytułu faktur będą realizowane z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności, tzw. split payment. Za zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności
w terminie wskazanym w ust. 6.
Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.
Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego rozliczenia usług wykonanych w grudniu 2020 r.
§11
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za nienależyte lub niezgodne z umową wykonywanie
usługi w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 10 ust. 4 przysługującego
za dany miesiąc, w którym zdarzenie nastąpiło. Kary naliczane są niezależnie dla każdego zdarzenia.
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego
od umowy z winy Wykonawcy lub nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę
w wysokości 10 % wartości umowy, o której mowa § 9 ust. 2.
W przypadku braku realizacji warunku zatrudnienia Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego
karą umowną za każdy dzień niezatrudnienia przy realizacji zamówienia pomocy kuchennej na podstawie
umowy o pracę na pełen etat, w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r., poz.,
2177 z późn. zm.) obowiązującego na dzień naruszenia.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia za dany miesiąc. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie
pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar
umownych.
Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie faktury.
Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych
określonych w kodeksie cywilnym.
§12
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od
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umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich przypadkach
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę postanowień umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy po upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na doprowadzenie
do stanu zgodnego z ustaleniami umowy.
W razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.
§13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej.
Do spraw związanych z realizacją niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.). W sprawach
nie uregulowanych w w/w ustawach oraz niniejszej umowie stosuje się także przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.
Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy nimi
na tle niniejszej umowy. W przypadku jednak braku możliwości osiągnięcia porozumienia, spory te
poddane zostaną rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Wykonawca
oświadcza,
że
znany
jest
mu
fakt,
iż
treść
niniejszej
umowy,
a w szczególności dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska
ewentualnie
imienia,
nazwiska
i
firmy
jeżeli
umowę
zawiera
w ramach prowadzenia działalności gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia
podlegają
udostępnieniu
w
trybie
ustawy
z
dnia
6
września
2001
r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) (z ew. zastrzeżeniem ust. 2).
Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały
informacje zawarte w§.../, załączniku nr... do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.

§15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Wykonawca

Zamawiający

Załączniki do umowy:
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
Kopia oferty Wykonawcy- załącznik nr 2
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Ja, niżej podpisany

działając w imieniu Wykonawcy:

(pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców)

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na świadczenie usług gastronomicznych
polegających na przygotowywaniu gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i wydawaniu ich w lokalu Wykonawcy
O Ś W I A D C Z A M , że:
1.

2.

na dzień składania ofert brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy, którego reprezentuję w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca, którego reprezentuję, spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane przez
Zamawiającego w rozdz. V ust. 1 ogłoszenia o zamówieniu.

(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5

Pieczęć Wykonawcy(ów)

Wykaz osób posiadających aktualne zaświadczenia dokumentujące dopuszczenie do pracy przy
żywieniu zbiorowym oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami.

Lp.

Imię i nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynności

Aktualne zaświadczenie
dokumentujące
dopuszczenie do pracy
przy żywieniu
zbiorowym1

Podstawa
dysponowania
osobą2

1 osoba wymagana na
potwierdzenie spełnienia
warunku

2 osoba wymagana na
potwierdzenie spełnienia
warunku

(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

1 Należy wskazać „posiada" lub „nie posiada"
2 Należy wskazać podstawę dysponowania osobą.

Załącznik nr 6

Informacja dotycząca lokalu przewidzianego na świadczenie usług
Oświadczam, że na
gastronomicznym:

czas realizacji

Adres lokalu

zamówienia

będę

dysponował następującym

lokalem

Ilość miejsc konsumpcyjnych
przy stolikach

Lokalem dysponuję na podstawie

(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 7

Wykaz wykonanych usług w okresie 27.11.2018 r. - 27.11.2019 r.
Przedmiot zamówienia

Liczba wydanych posiłków

Okres
wykonania/wykonywania

Zamawiający

Uwaga!!!
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywanie należycie.
(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 8

OŚW IADCZENIE

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

jest:*

□ czynnym;
□ zwolnionym;
□ nie jest

podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP):

, dnia

(podpisy i pieczątki osób uprawnionych do
reprezentowania W ykonawcy)

* wybrać właściwą opcję

