Lębork, dnia 07.07.2021 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.TG.2021
Fundacja Lokalna stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy
produktów spożywczych na zajęcia dla uczestników/uczestniczek Klubów Seniora w ramach
projektu pn. „Troskliwe gminy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działanie
6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
FUNDACJA LOKALNA
NIP: 841-172-66-59 REGON: 385118016
Adres: Pogorzelice 6, 84-300 Pogorzelice
Telefon: 507-742-970
e-mail: biurofundacjalokalna@gmail.com
adres strony internetowej: www.fundacjalokalna.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono zapytanie ofertowe:
www.fundacjalokalna.pl
oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

II.

PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie udzielane jest w zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III.
1.
2.
3.

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA
Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze zapytanie ofertowe.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

IV.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia: Dostawa produktów spożywczych na zajęcia dla
uczestników/uczestniczek Klubów Seniora w ramach projektu pn. „Troskliwe gminy”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług
społecznych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
WSPÓLNY SŁOWNIK CPV:
15800000-6 Różne produkty spożywcze
15820000-2 Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości
15830000-5 Cukier i produkty pokrewne
15842300-5 Wyroby cukiernicze
15860000-4 Kawa, herbata i podobne produkty
15870000-7 Przyprawy i przyprawy korzenne

15321000-4 Soki owocowe
15981000-8 Wody mineralne
15980000-1 Napoje bezalkoholowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów, co do
rodzaju i ilości asortymentu, jak również wymagań technicznych i jakościowych:
Jednostka
Ilość
Lp.
Nazwa artykułu Parametry
miary
sztuk
1

paluszki

paluszki solone (paczka = 200g)

paczka

80

2

precelki

precelki solone, opakowanie o pojemności nie
mniejszej niż 130g

opakowanie

80

3

krakersy

krakersy solone (paczka = 100g)

paczka

100

4

cukierki

cukierki z gotowanej masy mlecznej, kruche
(opakowanie = 1,4kg)

opakowanie

8

5

krówki

cukierki o smaku mlecznym
(opakowanie = 100g)

opakowanie

12

6

chipsy

chipsy o smaku papryki, opakowanie o
pojemności nie mniejszej niż 130g

opakowanie

60

7

dżem

dżem, słoik o pojemności 250g

słoik

6

8

cukier

cukier biały (opakowanie = 1kg)

opakowanie

20

9

ketchup

ketchup ostry o pojemności 450g

sztuka

10

10

ketchup

ketchup łagodny o pojemności 450g

sztuka

10

11

musztarda

musztarda o pojemności nie mniejszej niż 270g

sztuka

20

12

orzeszki ziemne

orzeszki ziemne solone (opakowanie o
pojemności nie mniej niż 200g)

opakowanie

100

13

woda
niegazowana

woda niegazowana
o pojemności 0,5 litra (opakowanie = 12 sztuk)

opakowanie

60

14

woda gazowania

woda gazowana
o pojemności 0,5 litra (opakowanie = 12 sztuk)

opakowanie

60

15

napoje gazowane

napoje gazowane, różne smaki, o pojemności
0,5 litra

sztuka

150

16

kawa sypana

kawa sypana (opakowanie = 1kg)

opakowanie

12

17

kawa
rozpuszczalna

kawa rozpuszczalna (opakowanie = 1kg)

opakowanie

12

18

ciastka

ciastka kruche (opakowanie = 1000g)

opakowanie

10

19

kawa ziarnista

kawa ziarnista (opakowanie = 1kg)

opakowanie

6

20

chipsy

chipsy o smaku cebuli (opakowanie = 130g)

opakowanie

80

21

napoje
niegazowane o

napoje niegazowane o smaku owocowym,
różne smaki,
opakowanie - butelka plastikowa o pojemności

opakowanie

50

smaku owocowym

0,5 litra

22

herbata owocowa

herbata owocowa (opakowanie = 90 torebek)

opakowanie

15

23

herbata czarna

herbata czarna (opakowanie = 100 torebek)

opakowanie

15

24

mleko

Mleko UHT. Zawartość białka minimum 3,2%
(opakowanie =1 litr)

opakowanie

40

25

herbata zielona

herbata zielona (opakowanie = 100 sztuk)

opakowanie

10

Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
a) przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim (dostosowanym do asortymentu) środkiem
transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport
i magazynowanie wraz z wyładunkiem i wniesieniem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami, w
odliczonych ilościach, kompletny i zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, pod adres: Biuro Projektu
Fundacja Lokalna (I piętro), ul. Dworcowa 8, 84-300 Lębork;
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przedmiotu zamówienia do czasu dokonania
pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony
Zamawiającego (protokół zdawczo-odbiorczy);
c) artykuły spożywcze wymienione w formularzu cenowym muszą spełniać wymogi jakości zdrowotnej,
zgodnie z Ustawą z dn. 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz.
594 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Dostarczony towar musi być najwyższej
jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych lub prawnych, w stanie nienaruszonym,
odpowiadający rodzajowi i parametrom opisanym w Formularzu Ofertowym. oraz spełniać wymogi
określone w Polskich Normach. Oferowane produkty żywnościowe muszą być dobrej jakości, spełniać
parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarnoepidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego
asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega
sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia
dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli
jakości artykułów spożywczych;
d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów spożywczych I klasy jakości nadających się do
spożycia z maksymalnie długim terminem przydatności do spożycia. Dostawa artykułów
żywnościowych musi być realizowana zgodnie z zasadami GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej);
e) W przypadku dostarczenia produktów złej jakości, nie nadających się do spożycia lub nieświeżych
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty dobrej jakości, świeże i nadające się do spożycia w
ciągu 48 godzin od uzyskania informacji o zdyskwalifikowaniu przedmiotu dostawy;
f) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w zakresie jakości.
Okres gwarancji musi być zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu określonym w stosownych
normach. Gwarancja przydatności do spożycia każdego z oferowanych produktów będzie co najmniej
w połowie okresu jego ważności;
g) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany
zagospodarować na własny koszt;
h) Wykonawca w dniu podpisania umowy poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy,
zgodnie z terminem dostawy określonym w formularzu ofertowym;
i) nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki.
2.
Źródło finansowania zamówienia:
Projekt pn. Troskliwe gminy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie
6.2.2. Rozwój usług społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata
2014 – 2020).

V.

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty, które:
1. Nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu
stanowiące część formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu
stanowiące część formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu
stanowiące część formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania
zamówienia.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu
stanowiące część formularza oferty (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu
wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana
zostanie zgodnie z formułą „spełnia -nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
VI.

Informacje na temat zakresu wykluczenia Wykonawców

Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu.
Oświadczenie stanowi część formularza oferty (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). Ocena
spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców dokonana zostanie na zasadzie „spełnia - nie spełnia”.
Niespełnienie warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VII. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia wg terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Maksymalny termin realizacji zamówienia dopuszczany przez Zamawiającego to 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Kryteria oceny ofert:
Lp.
1
2

rodzaj kryterium
cena
termin dostawy (nie krótszy niż 1 dzień roboczy i nie

dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy)

razem

waga
60
40
100

Kryterium 1 - cena oferty brutto – 60%
najniższa cena spośród złożonych ofert
CENA (C) =

cena obliczanej oferty

x 60

Ocena w tym kryterium na podstawie ceny oferty brutto.
Ilość punktów wyliczona będzie z wykorzystaniem powyższego wzoru.
Kryterium 2 – termin realizacji zamówienia - 40%
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (T)
Ocena na podstawie zadeklarowanego oświadczenia Wykonawcy, zawartego w formularzu ofertowym w
wyodrębnionej rubryce.
Sposób obliczania punktów i oceny dla kryterium 2:
Ocena punktowa w kryterium Termin realizacji zamówienia (T) zostanie
z zasadą:
- realizacja zamówienia w 1 dzień roboczy (od dnia podpisania umowy) – 40 pkt
- realizacja zamówienia w 2 dni robocze (od dnia podpisania umowy) – 30 pkt
- realizacja zamówienia w 3 dni robocze (od dnia podpisania umowy)– 20 pkt
- realizacja zamówienia w 4 dni robocze (od dnia podpisania umowy) – 10 pkt
- realizacja zamówienia w 5 dni roboczych (od dnia podpisania umowy) – 0 pkt

dokonana

zgodnie

Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wypełni czasu realizacji zamówienia, Zamawiający uzna,
że będzie realizował dostawę produktów spożywczych w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy
i przyzna 0 pkt.
Ilość punktów wyliczona będzie z wykorzystaniem powyższego wzoru.
SPOSÓB OCENY OFERT:
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższy wzór:
O=C+T
gdzie:
O – oznacza łączną ocenę, jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium – „Termin realizacji zamówienia”

1.
2.
3.
IX.

Oferty złożone w odpowiedzi na niniejsze zamówienie ocenione będą w oparciu o ww. kryteria z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi
łącznie 100 pkt.
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
a) Ofertę na załączonym druku należy składać w Biurze Projektu Fundacji Lokalnej (I piętro) adres:
84-300 Lębork, ul. Dworcowa 8.
b) w terminie do dnia 19 lipca 2021 roku do godziny 13:00 pod rygorem nie rozpatrzenia
oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.
c) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą Wykonawcy, zaadresowanej do
Zamawiającego na jego adres do korespondencji i opisanej następująco:

„Oferta dotyczy:

Dostawa produktów spożywczych na zajęcia dla uczestników/uczestniczek Klubów
Seniora w ramach projektu pn. „Troskliwe gminy” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa
06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

NIE OTWIERAĆ PRZED 19 lipca 2021 roku godz. 13:15

X.

MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu Fundacji Lokalnej (I piętro) adres: 84-300 Lębork,
ul. Dworcowa 8.
2. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
3. Termin składania ofert: 19.07.2021 roku, do godz. 13:00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2021 roku o godz. 13:15.

XI.

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
3. Adres Zamawiającego do korespondencji, oraz dane e-mail zawiera pkt. I zapytania ofertowego.
4. W przypadku dokumentów lub informacji przekazanych drogą elektroniczną każda ze stron,
na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

………………………………………………..

(data i podpis osoby upoważnionej)

