Projekt pn. „Częstochowa silna dzielnicami” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Częstochowa, dn. 26.02.2019 r.
Znak sprawy: SO.261.4.4.2019.MZ
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zadania:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Dzielnicowych Ośrodków
Społeczności lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją
projektu „Częstochowa silna dzielnicami”
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne,
działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału
społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz
budżetu Gminy Miasta Częstochowy.
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 €
netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014
– 2020 z dnia 19.07.2017 r.
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, woj.
śląskie, tel. (34) 37 24 200, faks: (34) 37 24 250.

II. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 15800000-6 Różne produkty spożywcze
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby
Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego wielkość i asortyment zawarty jest
w formularzu cenowym, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Podane przez Zamawiającego ilości w formularzu cenowym stanowią tylko dane
szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu stosownie do potrzeb Zamawiającego w okresie
trwania umowy, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe
względem Zamawiającego.
4. Ilości zamawianych artykułów w okresie realizacji zamówienia będą zgodne z faktycznym
zapotrzebowaniem Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości asortymentu poszczególnych rodzajów
przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę
do maksymalnej wartości umowy brutto.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyznaczenia przez Wykonawcę minimów
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logistycznych, kwotowych i produktowo-ilościowych do zamówień cząstkowych.
7. Żywność objęta przedmiotem zamówienia musi znajdować się w zamkniętych
i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają: nazwę (logo) producenta, skład, datę
przydatności do spożycia oraz wagę, gramaturę lub ilość j.m. (np. sztuk) w opakowaniu.
8. W chwili odbioru dostawy przez Zamawiającego, pozostały (do wykorzystania) okres
przydatności do spożycia produktów spożywczych nie może być krótszy aniżeli ¾ okresu
pomiędzy datą jego wyprodukowania a wskazaną na produkcie datą końcową
przydatności do spożycia. Za datę końcową przydatności do spożycia będzie się również
uważać datę opisaną jako „najlepiej spożyć (należy spożyć do)”.
9. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny
koszt i we własnym zakresie.
10. Dostawy cząstkowe realizowane będą w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00,
bezpośrednio do siedziby Biura Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie, mieszczącej się przy ul. Kilińskiego 13 (parter).
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówiony towar w terminie nie dłuższym
niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w formie elektronicznej.
12. Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia
przedmiotu zamówienia przejdzie na Zamawiającego, w chwili, gdy towar zostanie
dostarczony na uzgodnione miejsce i przyjęty przez Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia produktów dostarczonych
w sposób niewłaściwy, w uszkodzonym opakowaniu lub w przypadku, gdy uszkodzony
jest przedmiot zamówienia lub gdy przedmiot zamówienia i jego jakość są niezgodne
z opisem zawartym w umowie.
14. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych, Wykonawca
zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad lub jego uzupełnienia w terminie
2 dni od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: zamówienie będzie realizowane w okresie
od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2021 r., z zastrzeżeniem, że umowa wygasa
w przypadku, gdy Wykonawca wcześniej zrealizuje dostawy na kwotę wskazaną w § 4 ust. 1
umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
V. WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
1. Z postępowania wykluczone zostaną podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) 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.
2. W związku z wykluczeniem Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.
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VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ
DO OFERTY:

Lp.

LUB

DOKUMENTÓW,

JAKIE

NALEŻY

DOŁĄCZYĆ

Wymagany dokument / oświadczenie

1

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2

Prawidłowo wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 2)

3

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba, że
Zamawiający posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
ogólnodostępnych baz danych

4

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3)

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w poz. 3 – 4, składa każdy z nich.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w formie skanu
z widocznym podpisem (format JPG, PDF), na adres: przetargi@mops.czestochowa.pl,
z tytułem wiadomości: ”Oferta na dostawę artykułów spożywczych”.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 05.03.2019 roku o godz. 12:00. Oferty złożone
po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
1. Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o formularz cenowy (załącznik nr 2
do zapytania ofertowego), zawierający wykaz i ilości zamawianych artykułów,
a następnie przenieść ją do formularza ofertowego.
2. Podana cena musi być wartością brutto, wyrażoną w złotych polskich (liczbą i słownie)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji
zamówienia.
4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia,
Wykonawca ponosił będzie skutki błędów w ofercie.
IX. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: najtańsza cena (100 %)
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. UDZIELANIE INFORMACJI:
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Michał Zieliński,
tel.: +48/34 37-24-226 lub kom. 797-327-395, e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.pl
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XII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY:
1. Z
Wykonawcą,
którego
oferta
zostanie
uznana
przez
Zamawiającego
za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia, której wzór
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
2. Wzór umowy nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją
postanowień umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, na podstawie,
których dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie opisanym we wzorze umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (DOT. OSÓB FIZYCZNYCH):
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. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,
woj. śląskie, tel. (34) 37 24 200, faks: (34) 37 24 250;
2) inspektor ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Częstochowie dostępny jest pod numerem tel. 34 372 42 44, e-mail:
dwronski@mops.czestochowa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Dzielnicowych Ośrodków
Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją
projektu „Częstochowa silna dzielnicami”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 € netto;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy
o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.2018.1330 t.j. z późn.
zm.);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem złożenia oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych będzie
odrzucenie złożonej przez Panią/Pana oferty;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) 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;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
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9) nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XIV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych dostaw, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 20 %
wartości zamówienia podstawowego i na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego
Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.
6. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
7. Po zakończeniu postępowania Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia
zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) dokonania oceny ofert przed badaniem, a następnie wezwania tylko Wykonawcy,
którego oferta została oceniona najwyżej, w celu uzupełnienia braków w ofercie lub
złożenia wyjaśnień do treści oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została
oceniona najwyżej, nie spełni warunków udziału w postępowaniu lub uchyla
się od zawarcia umowy, Zamawiający wezwie do uzupełnienia braków lub złożenia
wyjaśnień ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert;
2) negocjowania ceny oferty, jeżeli w wyznaczonym terminie wpłynie tylko jedna ważna
i niepodlegająca odrzuceniu oferta;
3) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
Załączniki:
• Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
• Formularz cenowy – załącznik nr 2,
• Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 3,
• Wzór umowy – załącznik nr 4.

Małgorzata Mruszczyk
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie
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