
Znaksprawy: IG.271.13.2020

Nanva zadania: .Sporz^dzanle, dowdz i wydawanie positkdw dia dzleci i mlodzieiy szkolnej na terenie Gminy Ostrdw Mazowiecka*

Zaproszenie do sktadania ofert

w ramach postQpowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843}

Zamawiajqcy:

Gmina Ostrow Mazowiecka

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5

07-300 Ostrbw Mazowiecka

Przedmlot zamdwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest sporzqdzante, dowdz 1 wydawanie posHkdw dIa dzieci 1 mtodzlezy

szkolnej na terenie Gminy Ostrdw Mazowiecka. Zamdwienie podzieione jest na 9 cz^ici:
Numer cz?ici Siedziba szkoty

1 Dybki

2 Nagoszewo

3 Dudy

4 Koziki

5 Komorowo

6 Ugniewo

7 Stare Lubiejewo

8 Patapus

9 Jelonki

10 Jaslenica

11 Kalinowo

Szczegdiowy opis przedmlotu zamdwienia okreslony jest wzat^czniku nrl do niniejszego

dokumentu. Wzdr umowy stanowi zat^cznik nr 2.

Termin realizacji zamdwienia:

Od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2021 r.

Warvinki udziatu w post^powaniu:

1. O udzielenie zamdwienia mogq ubiegac si? wykonawcy, ktdrzy posiadaj? decyzj? Panstwowego

Powiatowego inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakladu prowadz?cego dziataino^

zwiqzan? z produkcj? iobrotem zywnosci? wzakresie przygotowania posiikdw (od surowca do

gotowego posiiku) oraz dostarczania ich.

2. Na potwierdzenie speiniania powyzszego warunku wykonawca podpisze stosowne oiwiadczenie

na formuiarzu ofertowym, a kopi? dokumentu potwierdzon? za zgodnosc z oryginatem dostarczy

przed podpisaniem umowy z Zamawiaj?cym.

3. ZamawiaJ?cy wykiuczy z post?powania;

1) wykonawc?, ktdry nie spetnit warunkdw udziatu w post?powaniu;

2) wykonawc?, wobec ktdrego orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si?

o zamdwienia pubiiczne;

3) wykonawcdw, ktdrzy naiez?c do tej samej grupy kapitatowej, wrozumieniu ustawy zdnia 16

iutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdw (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 369) zto^ii

odr?bne oferty, oferty cz?sciowe iub wnioski o dopuszczenie do udziatu wpost?powaniu,

chyba ze wykaz?, ze istniej?ce mi?dzy nimi powi?zania nie prowadz? do zaktdcenia konkurencji

w post?powaniu o udzieienle zamdwienia.

4. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowi?zany jest podpisad

stosowne oswiadczenia w formuiarzu ofertowym, a oswiadczenie o przynaleznoici do grupy

kapitatowej Iub jej braku wykonawca ztozy niezwtocznie po otwarciu ofert.
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Termin zwiqzania ofertq:

Wykonawca zwiqzany jest ofertq przez okres 30 dnl. Pierwszy dzieh terminu rozpoczyna si^ wraz

z uptywem terminu sktadania ofert.

Sposdb prz^otowania oferty i termin jej ziozenia:

1. Oferty nalezy sporz^dzic czytelnie wj^zyku polskim 1 podpisac przez osob^ upowaznionq -

w przypadku petnomocnika petnomocnictwo nalezy doiqczyd do oferty.

2. Oferty nalezy ztozyc wzamkni^tej kopercie, na ktdrej umieszczona b^dzie nazwa iadres

Zamawiajqcego, nazwa i adres wykonawcy oraz dopisek: «Oferta na „Sporz^dzanie, dow6z

1 wydawanie posKk6w dIa dzieci i mtodziezy szkolnej na terenie Gminy Ostr6w Mazowiecka". Nie

otwierai przed 9 wrzeinia 2020 r., godz.: 10:45.»

3. 2^leca si^, aby:

1) cata oferta wraz zzat^cznikami byfa wtrwaty sposdb ze sob^ potqczona (np. zszyta)

uniemozliwiajqc jej samoistnq dekompletacj^;

2) wszystkie strony byty ponumerowane;

3) poprawki lub zmiany (rdwniez przy u^ciu korektora) byty parafowane wtasnor^cznie przez

osob^ podpisujqc^ oferty.

4. Oferte nalezv ztozvd osobiicie, przez postahca lub za pomoc^ operatora pocztowego wterminie

do dnia 9 wrze^nia 2020 r. do godz. 10:30 wsiedzibie Zamawiajqcego, w sekretariacie, Ipi^tro,

pokdj nr 15.

5. Otwarcie ofert odb^dzie si^ 9 wrze^nia 2020 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, ktdrzy zechcq byd

obecni podczas otwarcia ofert, proszeni s^ oobecnosd wsiedzibie Zamawiaj^cego, na gdrnym

korytarzu przed pokojem nr 15, I pi^tro, na co najmniej 5 minut przed godzinq otwarcia, gdzie

zostanq poinformowani, w ktdrym pokoju odb^dzie st^ otwarcie ofert.

6. Zamawiajqcy niezwfocznie zwroci oferty, ktora zostanie ztozona po terminie.

7. Zamawiajqcyodrzuci oferty:

1) ktdra zostanie ztozona niewtasciwie;

2) jesli wykonawca nie wyrazit zgody na poprawienle omytki.

Sposdb obllczenla ceny

1. Wykonawca okresli cen^ brutto w polskicti ztotych za 1 positek oddzielnie dta kazdej cz^ki. Cen^

nalezy podac w rozbiciu na kwot^ netto i podatek VAT i podad w zapisie stownym i liczbowym

z doktadnoiciq do dwdcti miejsc po przecinku.

2. Wykonawca w cenie powinien uwzgl^dnid wszelkie koszty niezb^dne do prawidtowej realizacji

przedmiotu zamdwienia, w szczegdinosci koszty: zakupu artykutdw spozywczycti, sporzqdzenia

positkdw, transportu, zatadunku i roztadunku positkdw, wydania positkdw, zapewnienia

pojemnikdw i sztuccdw, zagospodarowania nieczystosci powstatych przy realizacji przedmiotu

zamdwienia, przectiowywania prdbek zywno^ciowycti, itp.

3. Cena brutto b^dzie podlegata zmianie wyt^cznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku

VAT.

4. Cena nie podlegawaloryzacji.

Kryteria oceny ofert i wybdr najkorzystnlejszej oferty

1. Jedynym kryterium oceny ofert b^dzie cena - waga 100%.

2. Punkty wdanym kryterium przyznawane b^dq za pomocq ponizszego wzoru z doktadno^ciq do

dwdch miejsc po przecinku.

P = (najnizsza cena brutto spoirdd badanych ofert: cena brutto oferty badanej) x 100% x 100 pkt
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3. Punkty przyznawane dla kazdej z cz^sci oddzielnie. Jako najkorzystniejszg w kazdej z cz^Sci

Zamawiajqcy wybierze ofertQ, ktdra uzyska najwyzszq liczb? punktbw.

4. Zamawiaj^cy wtrakcie oceny ofert poprawi oczywiste omyiki pisarskie 1 rachunkowe, oczym

poinformuje wykonawc?, ktbry niezwiocznie przekaze informacj^ o akceptacji lub nie

naniesionych poprawek.

5. Zamawiaj^cy o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wykonawcow za pomoc^ jednej lub

kliku form: faksem, pocztq elektronicznq na adres e-mail wskazany wformuiarzu oferty, za

pomocq operatora pocztowego lub osobi^cie w siedzibie Zamawiaj^cego. Zaieca sl^ aby

wykonawca potwierdzH otrzymanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty bez wzgl^du na

to, w jakiej formie zostala ona przekazana.

Zawarcle umowy

1. Umowa, ktdrej wzor stanowi zatqcznik nr2 do niniejszego zaproszenia zostanie zawarta

zwykonawc^, ktdrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Dodatkowo Wykonawca

zobowi^zany jest do podpisania odr^bnej umowy dotyczqcej powierzenia przetwarzania danych

osobowych.

2. O terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie zawiadomiony telefonicznie, osobikie

w siedzibie Zamawiajqcego tub za pomocq poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany

w formularzu oferty.

3. W przypadku uchylania si^ od zawarcia umowy Zamawiajqcy jednokrotnie wezwie do jej zawarcia

wyznaczaj^c w tym celu dodatkowy termin. Po bezskutecznym wezwaniu Zamawiaj^cy ma prawo

zawrze^ umow; z wykonawca, ktorego oferta spoirdd pozostaiych zostafa oceniona jako

najkorzystniejsza.

4. W Biuletynie Informacji Pubiicznej zostanie zamieszczona informacja o udzieleniu lub nie

zamdwienia.

Unlewaznienie post^powania

Zamawiaj^cy ma prawo uniewaznid post^powanie w danej cz^sci w nast^puj^cych przypadkach:

1) przed upfywem terminu skfadania ofert bez podawania przyczyny;

2) nie ztozono zadnej oferty lub Jedyna oferta zostafa zfozona przez wykonawcQ, ktory podlega

wykluczeniu z post^powania lub jego oferta zostata odrzucona;

3} post^powanie jest obarczone bt^dem niemozliwym do usuni^cia;

4) wartosd zamdwienia oferty najkorzystniejszej (liczona jako stawka za 1 positek brutto x ilosd

dni dozywiania x ilosd dozywianych dzieci) przekroczy kwot^, ktdrq Zamawiajqcy zamierza

przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia, chyba ze mozliwe b^dzie zwi^kszenie kwoty do

wartoici zamdwienia oferty najkorzystniejszej;

5) jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostafa wybrana uchyla si^ od zawarcia umowy a nie ma

innej oferty.

Inne

{wzakresle RODO] Wykonawca zobowi^zany jest zapoznad si^ zklauzul^ informacyjnq wzakresie

przetwarzania danych osobowych, ktdra stanowi Zaf^cznik nr 4 do niniejszego zaproszenia do

sktadania ofert. Potwierdzeniem zapoznania siQ z klauzul^ informacyjn^ jest o^iadczenie znajduj^ce

si§ w treki formularza oferty.

WOJT

WaUe ar Brzostek
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