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

Częstochowa, dn. 08.05.2019 r.
Znak sprawy: SO.261.4.8.2019.MZ
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zadania:
Zapewnienie obsługi animacyjnej i gastronomicznej podczas cyklu 10 imprez plenerowych
w obszarze funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych w ramach
realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”
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.

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. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi animacyjnej oraz gastronomicznej
podczas cyklu 10 imprez plenerowych w obszarze funkcjonowania Dzielnicowych
Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL), tj. na terenie następujących dzielnic miasta
Częstochowy: Podjasnogórska, Błeszno, Ostatni Grosz, Dźbów, Grabówka, Lisiniec,
Północ.
2. 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 społecznozawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy
Miasta Częstochowy.
3. Zamawiający przewiduje, iż w każdej imprezie weźmie udział maksymalnie 250 osób.
4. Imprezy odbywać się będą w okresie od maja do września 2019 r., w wybrane dni
robocze, w godzinach od 16:00 do 19:00. Szczegółowe terminy poszczególnych imprez
zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy.
5. Obsługa gastronomiczna imprez polegać będzie na zapewnieniu przez Wykonawcę
obsługi punktów gastronomicznych, w których podczas trwania imprezy będzie
serwowany bezpłatny poczęstunek w postaci:
1) żurku z kiełbasą oraz pieczywem;
2) waty cukrowej oraz popcornu, wytwarzanych na miejscu przez cały okres trwania
imprezy.
6. W ramach usługi gastronomicznej Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) obsługi punktów gastronomicznych w czasie trwania imprezy oraz do bieżącego
utrzymania czystości w granicach powierzonego obszaru;
2) wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;
3) posiadania sprawnych i bezpiecznych instalacji i urządzeń służących realizacji
obsługi gastronomicznej.
Beneficjent:
Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13, 42-217
Częstochowa

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
tel. 34 372 42 00, fax 34 372 42 50
mops@czestochowa.um.gov.pl

7. Wszystkie produkty spożywcze muszą posiadać ważny termin przydatności do spożycia.
8. W ramach obsługi animacyjnej Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) zapewnienia co najmniej czterech animatorów zabaw dla dzieci i dorosłych, w tym
osoby do malowania twarzy dzieciom;
2) opracowania i przeprowadzenia konkursów, gier i zabaw dla dorosłych i dla dzieci
(malowanie twarzy, skręcanie balonów, aktywne zabawy animacyjne).
9. W dniu organizacji imprezy Wykonawca zobowiązuje się pozostać w pełnej dyspozycji
Zamawiającego i wykonywać wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego
przeprowadzenia imprezy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora,
która będzie w stałym kontakcie z Zamawiającym w kwestiach dotyczących organizacji i
przebiegu imprezy.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub mieniu
zaistniałe podczas imprezy, wynikające z winy Wykonawcy lub jego pracowników
obsługujących imprezę.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: maj – wrzesień 2019 rok.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą, że:
1) posiadają decyzję lub inny dokument Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego zatwierdzającą zakład, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność,
w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy, w rozumieniu
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t.j. Dz. U.
Z 2018 r. poz. 1541, 1669, z późn. zm.)1;
2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zorganizował co najmniej 2 usługi
odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. usłudze
polegającej na zrealizowaniu imprez plenerowych z udziałem co najmniej 200 osób.
Weryfikacja spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie wypełnionego
wykazu wykonanych lub wykonywanych usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
Do każdej z wymienionych usług, należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte
ich wykonanie (np. referencje, protokoły odbioru, poświadczenia).
3) dysponują lub będą dysponować w okresie realizacji zamówienia co najmniej
4 animatorami, z których każdy posiada minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu
imprez plenerowych;
4) osoby skierowane do serwowania poczęstunku, posiadają ważne badania sanitarnoepidemiologiczne.
Weryfikacja spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie wypełnionego
wykazu osób, które będą uczestniczyć przy wykonaniu zamówienia (załącznik nr 3
do zapytania ofertowego).
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
1

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca musi wykazać, że
powyższą decyzję posiada Podwykonawca
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w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W związku z wykluczeniem Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.
VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ
DO OFERTY:

Lp.

LUB

DOKUMENTÓW,

JAKIE

NALEŻY

DOŁĄCZYĆ

Wymagany dokument / oświadczenie

1

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (załącznik nr 2)

3

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w załączniku nr 2

4

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3)

5

Decyzja lub inny dokument Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
zatwierdzająca zakład, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność, w zakresie
przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy, w rozumieniu ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1541,
1669, z późn. zm.)

6

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 4)

7

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

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej wykonawców, dokumenty, o których mowa w poz. 6 – 7, 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 obsługę gastronomiczną i animacyjną imprez
plenerowych”.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2019 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.
4. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przedmiotem
zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 797 327 395. Osobą
upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z oferentami jest Pan Michał Zieliński – e-mail:
mzielinski@mops.czestochowa.pl
VIII. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: najniższa cena (cena – 100%)
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cenę ofertową należy określić jako cenę całkowitą za zorganizowanie i przeprowadzenie
usługi objętej przedmiotem zamówienia.
2. Podana w ofercie cena winna być wartością wyrażoną w złotych polskich (liczbą
i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać obowiązujący
podatek od towarów i usług VAT lub informację o zwolnieniu z VAT-u oraz wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia,
w tym w szczególności:
1) wynagrodzenie animatorów;
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2) koszt dostarczenia artykułów spożywczych użytych do przygotowania i wydawania
poczęstunku,
3) koszt przygotowania poczęstunku;
4) koszt materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zabaw, gier i konkursów;
5) pozostałe koszty niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
X.

KLAUZULA
INFORMACYJNA
DLA
OSÓB
FIZYCZNYCH
DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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 zapewnienie obsługi animacyjnej i gastronomicznej podczas cyklu 10 imprez
plenerowych w obszarze funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności
Lokalnych w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”;
4) organizację cyklu 10 imprez plenerowych w obszarze funkcjonowania Dzielnicowych
Ośrodków Społeczności Lokalnych w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna
dzielnicami”, o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonym z wyłączeniem stosowania
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
5) 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.);
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
7) 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;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) 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;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.
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XI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień polegających
na powtórzeniu podobnych usług.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego
Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.
Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
Po zakończeniu postępowania wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia
zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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,
• Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług – załącznik nr 2,
• Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3,
• Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4,
• Wzór umowy – załącznik nr 5.
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