
 

Projekt  pt. „TRAMPOLINA do PRZYSZŁOŚCI”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  
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    Katowice dn. 21.08.2017 r. 
 

 
 

Zaproszenie do składania ofert nr 1/CATERING/2017/RPOWSL 
dot. świadczenia usługi cateringowej 

w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.01-24-0019/17 pt. „TRAMPOLINA do PRZYSZŁOŚCI”, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej 
jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 

Poddziałanie: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
KINDER PARK SP. Z O.O.,  
ul. KONDUKTORSKA 35,  
40-155 KATOWICE,  
NIP: 954-274-40-84 
 
1. Informacje wprowadzające:  

a) Celem zapytania jest zapewnienie całodziennego wyżywienia dla dzieci uczęszczających do przedszkola w wieku od 
3 roku do 5 lat, w postaci cateringu (przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci) w ramach projektu 
„Trampolina do Przyszłości”. 

b) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
Niniejsze postępowanie realizowane jest w związku z zasadą konkurencyjności.  

c) Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania ofert wariantowych.  
d) Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania ofert częściowych.  
e) Użyte w zapytaniu terminy i skróty mają następujące znaczenie:  

• „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez „Zamawiającego” na podstawie niniejszego zapytania.  

• „Zamówienie” – zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 niniejszego 
zapytania.  

• „Wykonawca” – osoba fizyczna lub firma, która ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na jego 
wykonanie albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.  

 
2. Zakres rzeczowy zamówienia:  

Słownik CPV: 
55322000-3 – usługi gotowania posiłków  
55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków  
55521200-0 – usługi dowożenia posiłków  
55520000-1 – usługi dostarczania posiłków 

 
a) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodziennego wyżywienia w postaci drugiego śniadania, 

dwudaniowego obiadu oraz podwieczorka dla dzieci uczęszczających do przedszkola w ramach projektu 
„Trampolina do Przyszłości” 

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
Usługa obejmuje dostarczenie posiłków jako pełnego wyżywienia dla maksymalnie 24 dzieci dziennie w wieku od 3 
roku do 5 lat, przy założeniu frekwencji na poziomie 90%.  
Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w przedszkolu powinien zawierać:  

• drugie śniadanie + napój  
• dwudaniowy obiad + napój  
• podwieczorek  

Minimalne wymagania dotyczące składników i potraw dla przygotowywanych posiłków:  
Drugie śniadanie:  

• kanapki do wyboru, mleko, potrawy mleczne i mleko-pochodne, herbata  
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Obiad:  
• zupa, drugie danie i kompot  

Podwieczorek:  
• ciasta, babeczki, budyń, warzywa, owoce  

c) Termin i miejsce realizacji zamówienia:  
• Termin: od września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. (dokładny termin rozpoczęcia świadczenia przedmiotu 

zamówienia zostanie ustalony przez Zamawiającego na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi)  
• Miejsce świadczenia usługi: SPORTUSIE Niepubliczne Przedszkole w Katowicach, ul. Konduktorska 35,  

40-155 Katowice 
 
3. Obowiązki Wykonawcy przyjmującego zamówienie do realizacji:  

a) Wyżywienie Wykonawca dostarczy własnym transportem, w specjalistycznych, zbiorczych pojemnikach, 
gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw (w przypadku dań 
ciepłych mają być one utrzymane w temperaturze do momentu wydania dzieciom). 

b) Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w przedszkolu. O liczbie wydawanych 
posiłków w danym dniu Wykonawca będzie informowany do godziny 7:30 w oparciu o uzyskane informacje 
Wykonawca będzie dostarczał określoną liczbę posiłków;  

c) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania i dostarczania posiłków w dni, w których odbywa się opieka 
przedszkolna tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie 
odbywają się zajęcia; 

d) Wykonawca wystawiać będzie fakturę/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktyczną liczbą dostarczonych 
posiłków;  

e) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów 
najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w jakości i konsystencji potraw 
odpowiednich dla dzieci w wieku od 3 roku do 5 lat, spełniające wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i 
Dziecka 

f) Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, 
zgodnie z informacją uzyskaną od Zamawiającego (posiłki uwzględniające indywidualne potrzeby alergików);  

g) Zamawiający dysponuje własnymi naczyniami i sztućcami dysponuje własną kadrą do wydawania posiłków. 
h) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego odbioru we własnym zakresie i na własny koszt resztek i 

opakowań po spożytych posiłkach.  
i) Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad sprawną i fachową realizacją zamówienia.  
j) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzenia czynności kontrolnych 

lub audytowych, w tym dostępu do swojej siedziby i miejsca realizacji zamówienia. 
k) Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązania wynikającego z tej umowy innej jednostce bez zgody 

Zamawiającego 
l) Tygodniowy jadłospis będzie przygotowywany przez dietetyka posiadającego stosowne kwalifikacje i 

doświadczenie. 
 
4. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:  

a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia.  

b) Wykonawca posiada zarejestrowaną działalność gastronomiczną z cateringiem.  
c) Wykonawca posiada doświadczenie min.1 rok w zakresie świadczenia usług przygotowywania i dostarczania 

posiłków dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.( a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)  

d) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym niezbędnym do wykonywania 
zamówienia: lokal gastronomiczny, pojazd – środek transportu do przewożenia żywności posiadający pozytywną 
opinię sanitarną wydaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, pojemniki/termosy, w której 
przewożona będzie żywność są zgodne z wymaganiami systemu HACCP.  

e) Kryterium nie obligatoryjne – aspekt społeczny (bez jego spełnienia można przystąpić do udziału w 
postępowaniu): Zatrudnianie przez Wykonawcę osób/osoby z niepełnosprawnościami, osób/osoby bezrobotnej (w 
tym głównie długotrwale bezrobotnej) lub osób/osoby o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (np. 
spółdzielnie socjalne, prace społecznie użyteczne itp.). Wykonawca spełniający niniejsze kryterium otrzyma 
dodatkowo 10 pkt. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy wraz z 
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dokumentami poświadczającymi zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób o których 
mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. 
 

5. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy:  
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:  

a) Wykaz zrealizowanych zamówień niezbędnych do wykazania doświadczenia wymaganego do udziału w 
postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;  

b) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada pojemniki/termosy niezbędne do realizacji zamówienia zgodne z 
wymaganiami HACCP w ilości odpowiedniej do ilości przygotowywanych posiłków (oświadczenie stanowi część 
oferty);  

c) Kopia pozytywnej opinii sanitarnej wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną na użytkowanie 
lokalu gastronomicznego z cateringiem;  

d) Kopia aktualnego odpisu z KRS lub innego organu rejestrowego posiadającego wpis o prowadzeniu działalności 
gastronomicznej z cateringiem.  
 

6. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami:  
• Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania jest Anna Bałaklejewska-Gładosz tel. 697 594 900, adres 

email: info@kinder-park.pl   
• Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niemniejszym postępowaniem należy zgłaszać w formie pisemnej 

na adres mailowy info@kinder-park.pl  .   
 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:  
a) Wykonawca powinien sporządzić ofertę cenową na formularzu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego.  
b) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki wskazane w pkt. 5 niniejszego zapytania 
c) Oferty powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na catering, projekt „Trampolina do 

przyszłości””  
d) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający może 

żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 
 
8. Miejsce i termin składania oferty:  

a) Oferty należy składać do dnia 30 sierpnia 2017r. do godziny 10.00.  
b) osobiście w biurze Kinder Park sp. z o.o., ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice (biuro czynne od poniedziałku do 

piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godz. 7.30-15.30);  
c) lub pocztą tradycyjną/kurierską na adres: Kinder Park sp. z o.o., ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice (liczy się data 

wpływu przesyłki do siedziby ). 
 
9. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty:  

Kryterium wyboru oferty:  
a) 90% - cena brutto.  

Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: 
  

cena brutto najtańszej oferty  
---------------------------------------- x 90 %  
cena brutto badanej oferty  
 

b) 10% - zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób o których mowa w przepisach o 
zatrudnieniu socjalnym.  
Każdy Wykonawca, który wykaże iż zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne (w tym głównie 
długotrwale bezrobotne) lub osoby o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (np. spółdzielnie 
socjalne, prace społecznie użyteczne itp.) otrzyma dodatkowo 10 pkt. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
złożonego oświadczenia Wykonawcy wraz z dokumentami poświadczającymi zatrudnianie osób z 
niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. 

 
10. Termin związania z ofertą   

Oferent jest związany ofertą do 90 dni od upływu terminu składania ofert. Po dokonaniu wyboru Zamawiający podpisze 
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z Oferentem  umowę zlecenie w ramach projektu. Umowy zlecenia będą podpisywane zgodnie  z protokołem wyboru i 
ofertą złożoną przez Oferenta. 
 

11. Wykluczenie z udziału w postępowaniu:  
a) Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:   
• wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że 

było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;   
• uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;   
• nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień, 

licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.    
 
12. Osoba do kontaktów:  

Anna Bałaklejewska-Gładosz tel. 697 594 900, adres email: info@kinder-park.pl 
 

13. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty   
• wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, które złożyły oferty  

w ustalonym terminie. Przedmiotowa umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta uznana 
zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, w obowiązującym w niniejszym postępowaniu kryterium.   

• W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród 
pozostałych, poddanych ocenie ofert. 

14. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności 
a) Wszystkie oferty, złożone w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.   
b) W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia przeszkodę postępowania uniemożliwiającą 

zawarcie ważnej umowy.  
c) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.   
d) Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na 

sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na 
realizację zamówienia).   

 
15. Postanowienia końcowe 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu 
kosztów przygotowania oferty. 
 

16. Załączniki:  
Następujące załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego:  

a) Załącznik 1 – Formularz ofertowy  
b) Załącznik 2 – Wzór umowy  
c) Załącznik 3 – Wykaz zrealizowanych usług  
d) Załącznik 4 – Oświadczenie o kryterium dodatkowym  
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Załącznik nr 1 do Zapytania nr 
1/CATERING/2017/RPOWSL 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
dot. świadczenia usługi cateringowej 

w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.01-24-0019/17 pt. „TRAMPOLINA do PRZYSZŁOŚCI”, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej 
jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 

Poddziałanie: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT 
 

 
............................................, dnia ……..............…. r. 
(miejscowość) 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(proszę wpisać imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy) 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(proszę wpisać adres wykonawcy) 
 
telefon/faks ____________________________ / _________________________________ 
 
 
NIP ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ REGON ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(proszę wpisać imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(proszę wpisać osobę, która jest upoważniona do kontaktów z zamawiającym) 
 
 
tel./e-mail______________________________________________________________ 
 

W odpowiedzi na postępowanie dotyczące zapewnienia całodziennego wyżywienia dla dzieci uczęszczających do 

przedszkola w wieku od 3 roku do 5 lat, w postaci cateringu (przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci) w ramach 

projektu „Trampolina do Przyszłości”  

 

oferuję stawkę brutto zł za całodzienne wyżywienie/ 1 dziecko w wysokości: ……………………………….. zł brutto,  

słownie ……………………………………………………………………………………..... zł  

 
Równocześnie: 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/-liśmy się z treścią zapytania ofertowego, warunkami zamówienia i akceptuję/emy w 
pełni i bez zastrzeżeń postanowienia zapytania dla niniejszego zamówienia.  
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2. Zobowiązuję/-emy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i w sposób podany w zapytaniu 
ofertowym. 

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w 
dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam/y, że nie zachodzą żadne wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe między zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  
a wykonawcą, polegające na: 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli.  

5. Oświadczam/y, że dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym niezbędnym do wykonywania 
zamówienia: lokal gastronomiczny, pojazd – środek transportu do przewożenia żywności posiadający pozytywną 
opinię sanitarną wydaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, pojemniki/termosy, w której 
przewożona będzie żywność dla 24 dzieci są zgodne z wymaganiami systemu HACCP. 

 
 
………………………………………………………………………………………..……………….  
(podpis oraz pieczęć firmowa wykonawcy / imienna osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 
 
 
Do oferty załączam (wymienić wszystkie załączniki):   
 

1. załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień 
2. Kopie pozytywnej opinii sanitarnej wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną na użytkowanie 

lokalu gastronomicznego z cateringiem 
3. Kopia aktualnego odpisu z KRS lub innego organu rejestrowego posiadającego wpis o prowadzeniu działalności 

gastronomicznej z cateringiem 
4. *Załącznik 4 – oświadczenie o kryterium dodatkowym (jeśli dotyczy wypełnić i podłączyć do oferty, jeśli nie dotyczy 

wykreślić załącznik) 
 
 
 
 
 
  

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Zapytania nr 1/CATERING/2017/RPOWSL 
 

 
UMOWA Nr …………………………………….. 

 
zawarta w dniu …………………………. r. pomiędzy  
KINDERR PARK SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach 40-155, ul. Konduktorska 35, wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego 
pod numerem 0000535020, NIP 9542751948, REGON 360318157, reprezentowaną przez: 
Wiceprezesa– Pana Pawła Kowalskiego, zwaną dalej Zamawiającym 
a 
…………………………………………….., z siedzibą w ………………………………………….., NIP …………………………………., 
reprezentowaną przez Panią ………………………………………., zwanym dalej Wykonawcą  
o następującej treści: 
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.01-24-0019/17 pt. „TRAMPOLINA  
do PRZYSZŁOŚCI”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  
Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki 
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i 
średniego, Poddziałanie: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT 
 

§ 1. 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie całodziennego wyżywienia dla dzieci 
uczęszczających do przedszkola, w wieku od 3 roku do 5 lat, w postaci cateringu (przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 
dzieci) na potrzeby przedszkola w ramach projektu „Trampolina do Przyszłości”: 

1. Usługa obejmuje dostarczenie posiłków jako pełnego wyżywienia dla maksymalnie 24 dzieci dziennie 
(Zamawiający zakłada 90% frekwencję) w wieku od 3 roku do 5 lat – dwie grupy dzieci: 
Dzienny jadłospis obejmuje: 

o śniadanie – kanapki do wyboru, mleko, potrawy mleczne i mleko-pochodne, herbata 
o obiad: składający się z zupy, drugiego dania i kompotu 
o podwieczorek: ciasta, babeczki, budyń, warzywa, owoce 

2. Tygodniowy jadłospis będzie przygotowywany przez dietetyka posiadającego stosowne kwalifikacje i 
doświadczenie. 

§ 2. 
1. Termin realizacji zamówienia: od września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. (dokładny termin rozpoczęcia 

świadczenia przedmiotu zamówienia zostanie ustalony przez Zamawiającego na 7 dni przed rozpoczęciem 
świadczenia usługi).  

2. Miejscem świadczenia usługi jest SPORTUSIE Niepubliczne Przedszkole w Katowicach, ul. Konduktorska 35,  
40-155 Katowice 

 
§ 3. 

1. Wyżywienie Wykonawca dostarcza własnym transportem, w specjalistycznych, zbiorczych pojemnikach, 
gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw (w przypadku dań ciepłych 
mają być one utrzymane w temperaturze do momentu wydania dzieciom). 

2. Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w przedszkolu. O liczbie wydawanych posiłków 
w danym dniu Wykonawca będzie informowany do godziny 7:30, w oparciu o uzyskane informacje Wykonawca będzie 
dostarczał określoną liczbę posiłków 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania i dostarczania posiłków w dni, w których odbywa się opieka 
przedszkolna tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają 
się zajęcia; 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów 
najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w jakości i konsystencji potraw 
odpowiednich dla dzieci w wieku od 3 roku do 5 lat, spełniające wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i 
Dziecka 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, 
zgodnie z informacją uzyskaną od Zamawiającego (posiłki uwzględniające indywidualne potrzeby alergików);  
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6. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego odbioru we własnym zakresie i na własny koszt resztek i opakowań 
po spożytych posiłkach. 

7. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania 
zlecenia. 

8. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wszystkie wymagania sanitarno-epidemiologiczne określone według stosownych 
przepisów prawa. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad sprawną i fachową realizacją zamówienia.  
10. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzenia czynności kontrolnych lub 

audytowych, w tym dostępu do swojej siedziby i miejsca realizacji zamówienia. 
11. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązania wynikającego z tej umowy innej jednostce bez zgody 

Zamawiającego.  
§ 4. 

Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za usługę, zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania 
Zamawiającego o: 
1. przerwaniu prac lub rezygnacji z wykonywania zamówienia, 
2. innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

 
§ 5. 

1. Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego i należytego wykonania obowiązków 
wynikających z umowy.  

2. Strony zobowiązują się do zachowania poufności oraz właściwego zabezpieczenia informacji udostępnionych w 
ramach wykonywania niniejszej umowy.  

 
§ 6. 

Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli przestrzegania przez Wykonawcę postanowień umowy oraz zastrzega sobie 
prawo uczestnictwa w pracach w celu stwierdzenia prawidłowości realizacji zamówienia.  

 
§ 7. 

1. Oferta wraz z załącznikami, którą Wykonawca zobowiązany jest realizować, stanowi integralną część niniejszej umowy 
i jest wiążąca dla stron. 

2. Zaoferowana w ofercie cena za wykonanie zamówienia nie będzie ulegała waloryzacji w okresie trwania umowy. 
 

§ 8. 
1. Wykonawca za właściwe wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości ………………… PLN 

(………………………… złotych 00/100) za całodzienne wyżywienie/1 dziecko x liczba wydawanych posiłków (uzależniona od 
frekwencji dzieci w przedszkolu w danym miesiącu). Maksymalna wartość zamówienia wynosi …………………….. PLN 
(…………………………………………………… złotych 00/100) 

2. Wynagrodzenie za realizację zamówienia współfinansowane jest ze środków Unii Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej – ZIT, projekt pod nazwą „Trampolina do Przyszłości " nr WND-RPSL.11.01.01-24-0019/17. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do rozliczenia z Zamawiającym, tj. wystawienia faktury VAT/rachunku potwierdzających 
wykonanie usługi. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku jest podpisany (przez obie strony) protokół odbioru 
usługi za dany okres rozliczeniowy – miesiąc, potwierdzający ilość osobodni. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawienia faktury z 14 dniowym okresem płatności i dostarczenia jej 
Zleceniodawcy w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia miesiąca. Dodatkowo Zleceniobiorca do każdej faktury dołącza 
szczegółową specyfikację określającą ilość wydanych posiłków. 

 
§ 9.  

1. Zamawiający zastrzega sobie, że zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy wygasa, jeżeli jedno ze świadczeń 
wzajemnych stanie się niemożliwe do wykonania w skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności.  

§ 10.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za czynności wykonywane w ramach niniejszego zamówienia 
zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej, a także błędu i lekkomyślności.  
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§ 11. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach, gdy: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia; 

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 
Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach 
którego realizowane jest zamówienie; 

c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub 
Instytucji Pośredniczącej I stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; 

d) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 
strony, 

e) nastąpi konieczność zmiany osób wykonujących zamówienie z następujących powodów: 
• śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących zamówienie; 
•  niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań; 
•  jeżeli zmiana Wykonawcy zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy (np. rezygnacji). 
                                                                                                       

§ 12. 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2018r. z uwzględnieniem dni 

wolnych od pracy przewidzianych w harmonogramie pracy Zleceniodawcy. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia na 

koniec miesiąca. 
3. Obydwie strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia 

jej postanowień (a w szczególności ustaleń zawartych w §2 niniejszej umowy) 
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 13. 

W przypadku sporów powstałych na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony ustalają, iż właściwym dla ich 
rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 14. 

W przypadku rażących zaniedbań przez jedną ze stron, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. 
 

§ 15. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego, Ustawy o finansach 
publicznych, Ustawy prawo zamówień publicznych. 
 

§ 16. 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do Zapytania nr 1/CATERING/2017/RPOWSL 
 

 
 
…………………………………………………… 
nazwa/ imię i nazwisko Wykonawcy 

…………………………………………………… 
adres 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG 
 

L.p. Zleceniodawca (pełna nazwa, adres  
i telefon) 

Data realizacji usługi wraz  
z informacją o wieku dzieci dla 
jakich świadczona była usługa 
cateringowa. 

Okres realizacji usługi 
cateringowej 

  
 
 
 

  

  
 
 
 

  

  
 
 
 

  

 
 
 
 

……………………………………………………………. 
(podpis osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do Zapytania nr 1/CATERING/2017/RPOWSL 
 

 
 
…………………………………………………… 
nazwa/ imię i nazwisko Wykonawcy 

…………………………………………………… 
adres 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Oświadczam w imieniu firmy: …………………………………………………….………………………, iż zatrudniam/-y osoby/ę z 
niepełnosprawnościami, osoby/ę bezrobotne (w tym głównie długotrwale bezrobotne) lub osoby/ę o których 
mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (np. spółdzielnie socjalne, prace społecznie użyteczne itp.)  
 
Do niniejszego oświadczenia dołączam dokumenty poświadczające zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, 
bezrobotnych lub osób o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. 

 
 
 
 

……………………………………………………………. 
(podpis osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy) 

 
 

 
 


