OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro
Zielona Góra, dnia 02.12.2020 r.
Nr sprawy: III LO.O-01/20
Zamawiający:
Miasto Zielona Góra III Liceum Ogólnokształcące im. profesora Tadeusza Kotarbińskiego
w Zielonej Górze
ul. Strzelecka 9
65-452 Zielona Góra
tel. (+48) 68 327 05 28
e-mail: lo3sekretariat@gmail.com
www.lo3zg-bip.e-partner.pl
Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w niniejszym postępowaniu
1.

Przedmiot zamówienia:
1) nazwa nadana zamówieniu: Usługa przygotowania i dostarczenia obiadów dwudaniowych +
woda z cytryną dla uczniów uczęszczających do III Liceum Ogólnokształcącego im. prof. T.
Kotarbińskiego w Zielonej Górze, zwanego dalej w skrócie III LO.
2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra, ul. Strzelecka 9;
3) czas trwania lub termin wykonania zamówienia – od 25 stycznia 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.z wyłączeniem dni wolnych III LO podanych w umowie;
4) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.
5) numer i nazwa kodu CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 55524000-9 – usługi dostarczenia
posiłków do szkół; 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych

2.

Język i forma postępowania: postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej.

3.

Sposób obliczenia ceny:
1) cena uwzględniająca należny podatek VAT, podany w ofercie wykonawcy, stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia, musi obejmować wszelkie koszty związane z pełną i prawidłową
realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: koszty transportu, załadunku, rozładunku,
pakowania, wniesienia, należne podatki i narzuty, zyski, opłaty, itp.;
2) wycenę posiłków dokonuje się w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący
załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
3) cenę oferty należy obliczyć jako cenę, określoną na podstawie jednostkowej ceny ryczałtowej
brutto za 1 obiad, uwzględniając zakres określony w ogłoszeniu i umowie, stanowiącej załącznik
nr 5 do ogłoszenia.
4) cena oferty, o której mowa powyżej, musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do
pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki
równe 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);
5) cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, podlega zmianom wyłącznie w zakresie przewidzianym we wzorze
umowy;
6) cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez
Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem
zamówienia;
7) ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178) jest wartość wyrażoną w jednostkach
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub
podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 3.10);
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formularz obowiązuje
od 21 stycznia 2019 r.

8) w cenie oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną niewykonującej działalności
gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania
zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na
ubezpieczenie społecznie, zdrowotne, Fundusz Pracy, których obowiązek regulowania wynika z
aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca
Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których obowiązek uregulowania dotyczy
Zamawiającego);
9) w cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wysokość minimalnego wynagrodzenia za
pracę oraz wysokość minimalną stawki godzinowej w roku świadczenia usługi, określonym w
Rozporządzenia Rady Ministrów na rok 2021 na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.);
10) cena oferty podana przez wykonawcę w ofercie musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku;
11) prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106
ze zm.) a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać w ofercie wg załącznika
nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
12) w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca składając ofertę,
informuje Zamawiającego w Formularzu oferty, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
4.

Kryteria oceny ofert:
4.1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):
1) cena oferty „C”– waga 90 %
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija
się, a końcówki równe 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
Cmin
„C” = ----------- x 100 pkt x 90 %
Cbad
gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
90% - waga kryterium „C”
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 90,00 pkt
2) doświadczenie „D” – waga 10 %
Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie „D” najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy,
który zaoferuje największe doświadczenie zawodowe, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów. Doświadczenie w ramach (D) oceniane będzie przy zastosowaniu następującej
punktacji:
a) 5 punktów – za zrealizowanie 1 usługi przygotowania i dostarczenia posiłków
b) 10 punktów – za zrealizowanie 2 i więcej usług przygotowania i dostarczenia posiłków
Oceniając ofertę w kryterium „D” Zamawiający będzie brał pod uwagę doświadczenie Wykonawcy w
realizacji przygotowania i dostarczenia posiłków. W ocenie zostanie uwzględniona każda realizowana
usługa, którą Wykonawca wykaże w ofercie wg załącznika nr 1. Jeżeli Wykonawca nie wypełni
wymaganego pola „doświadczenie”, Zamawiający przyzna 0 pkt w opisywanym kryterium.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 10,00 pkt
4.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą
liczbę punktów - sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „D”) w oparciu o podane w pkt 4.1.
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kryteria oceny ofert.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w kryterium
„C” + „D”) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferował wykonanie zamówienia
za niższą cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”).
4.3 Warunki udziału:
1. Wykonawca musi wykazać poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających, że wykonał
należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej jedno zamówienie – usługi - o podobnym charakterze o wartości co
najmniej 80 000 zł brutto. Dokumentem tym mogą być w szczególności referencje, bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty.
Warunek stanowi kryterium oceny ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznych wymóg wykonania
jednego zamówienia winien wykazać samodzielnie, co najmniej jeden wykonawca.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia (art. 366 Kodeksu cywilnego).
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona
kopia pełnomocnictwa powinna być załączona do oferty.
2. Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł, a w
przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności na kwotę nie mniejszą niż
50.000 zł.
3. Wykonawca musi posiadać lokal (lub dysponować lokalem) dopuszczony przez Państwową
Inspekcję Sanitarną do użytkowania jako zakład produkcyjny służący do przygotowywania posiłków w
zakresie zbiorowego żywienia, spełniający wymogi sanitarno -higieniczne określone obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Wykonawca musi posiadać (lub dysponować) pojazdem przystosowanym do przewozu żywności,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Zamawiający ustala, że najpierw dokona oceny wszystkich ofert Wykonawców, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w
prowadzonym postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunki udziału
określone w pkt 2-4 wyżej.
4.4 Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4.5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
4.6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę przygotowania
i dostarczenia posiłków, tj. bez udziału podwykonawców.
5.

Złożenie oferty:
5.1.

Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy,
adresem Zamawiającego i nazwą zamówienia, o której mowa w pkt 1.1).

5.2.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w III LO, ul. Strzelecka 9,
65-452 Zielona Góra, w sekretariacie szkoły , w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz.
09.00. Godziny pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

5.3. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 5.2. i/lub niezgodna z przedmiotem zamówienia nie
będzie rozpatrywana.
5.4.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną
ofertę żadna z nich nie będzie rozpatrywana.

5.5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, składane
wraz z ofertą:
1)

wypełniony Formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia (przedstawiony w
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formie oryginału);

6.

2)

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy);

3)

pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działem VI
rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.
winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie);

4)

oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia (oryginał);

5)

wykaz wykonanych usług (oryginał), wg załącznika nr 3, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, wg załącznika nr 3. Referencje bądź inne dokumenty można złożyć w
formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
6.1. Wszelkie oświadczenia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają
formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub dokumentów w formie określonej w pkt 5.5
ogłoszenia.
6.2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest
1)
Pani Beata Pisarska - III Liceum Ogólnokształcące, ul. Strzelecka 9, 65-452 Zielona Góra,
tel. 68 327 05 28 e-mail: lo3sekretariat@gmail.com
6.3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzielenia zamówienia w przypadku zaistnienia jednej
lub kilku okoliczności: braku ofert podlegających rozpatrzeniu; gdy cena oferty najkorzystniejszej
przewyższa kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; wystąpienia
okoliczności które powodują, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

6.4. Informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści na stronie prowadzonego postępowania
www.lo3zg-bip.e-partner.pl niezwłocznie:
o udzieleniu zamówienia, podając:
nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy,
któremu udzielono zamówienia, uzasadnienie jej wyboru oraz
b)
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert;
c)
informacje o Wykonawcach, których oferty nie zostały rozpatrzone, podając uzasadnienie
faktyczne;
2) o nie udzieleniu zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1)
a)

6.5 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art.
93 ustawy Pzp.
6.6 O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców,
którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert;
b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
6.7 Termin związania złożoną ofertą ustala się na 30 dni (trzydzieści dni). Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania oferty.
6.8 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
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ofertą o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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