
 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 

Podmiot: Gmina Miasta Pionki/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach – Partner 
realizujący wraz z Liderem Projektu – Stowarzyszeniem „Radomskie Centrum 

Przedsiębiorczości” projekt „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa”,  
nr RPMA.09.01.00-14-d476/19 

 

dotyczy: wynajmu sali restauracyjnej na terenie miasta Iłża 
wraz z zapewnieniem usługi tzw. zimnego bufetu  

o wartości zamówienia poniżej 130 000,00 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Dane Zamawiającego: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach 
Adres: ul. Leśna 5, 26-670 Pionki 
NIP: 796-295-87-67 

II. Przedmiot zamówienia i jego opis: 
Rodzaj zamówienia: usługa 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 

55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków 

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków 

55500000-5 – Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków 

Tryb udzielania zamówienia: 

Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku (zgodnie z zasadami określonymi  
w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). 

Przedmiot Zapytania 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali restauracyjnej na terenie miasta Iłża wraz  
z zapewnieniem usługi tzw. zimnego bufetu dla grupy szkoleniowej składającej się max. z 15 
uczestników/czek w trakcie Grupowego Treningu Umiejętności Społecznych organizowanego 
w ramach projektu pn. „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa”,  
nr RPMA.09.01.00-14-d476/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

a) Szczegółowe wymogi dotyczące wynajmu sali restauracyjnej wraz z wyposażeniem: 

Łączna liczba dni wynajmu sali restauracyjnej dla max. 15 uczestników/czek projektu (w tym 
osób z niepełnosprawnością) oraz 1 trener prowadzący warsztaty – 4 dni, w każdym dniu 4 
godziny dydaktyczne, tj. łącznie 16 godzin warsztatowych (4 warsztaty po 4h warsztatowe 
dla grupy). 

Planowany okres realizacji zamówienia: sierpień 2021 – lipiec 2022. Szczegółowe terminy 
wynajmu określone zostaną przez Zamawiającego w porozumieniu z Wynajmującym. 
Dokładny termin realizacji zamówienia zostanie podany najpóźniej na 3 dni robocze przed 
planowanym terminem wykonania usługi. 

Wymogi co do realizacji przedmiotu zamówienia: 

Sala zlokalizowana w miejscowości Iłża w budynku przystosowanym do potrzeb osób  
z niepełnosprawnością.  

 Sala musi spełniać wszelkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane 
pomieszczeniom restauracyjnym. 

 Sala z dostępem do światła dziennego, nieznajdująca się w suterenie lub piwnicy. 



 

 Sala restauracyjna powinna być wyposażona w stoły i krzesła z oparciem  
z możliwością zmiany ustawienia stołów i krzeseł na życzenie Zamawiającego. 

 Wskazane aby sala wyposażona była w elementy i materiały ułatwiające prawidłową 
realizację zajęć warsztatowych (np. rzutnik multimedialny z możliwością podłączenia 
komputera, ekran do prezentacji multimedialnych, flipchart z papierem, markery, 
a także, jeśli warunki akustyczne w danej lokalizacji będą tego wymagać – system 
nagłośnieniowy wraz z mikrofonem). 

 Sala restauracyjna powinna posiadać możliwość skorzystania z usługi cateringowej 
przez uczestników/czki warsztatów (w osobnym pomieszczeniu lub w formie 
dodatkowego stołu w sali szkoleniowej do rozłożenia zastawy stołowej). 

 Utrzymanie porządku i czystości udostępnionych pomieszczeń (w tym 
uporządkowanie pomieszczeń po świadczonej usłudze cateringowej), a także 
zapewnienie właściwych środków higienicznych i środków czystości, leży po stronie 
Wykonawcy. 

 Udostępnione na czas realizacji warsztatów pomieszczenia powinny spełniać warunki 
określone w aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących ograniczenia 
rozprzestrzeniania się epidemii wywoływanej wirusem SARS – CoV-2, a sposób ich 
wykorzystania nie może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka epidemiologicznego 
dla osób z nich korzystających. 

 Wynajmujący zapewni bezpłatny dostęp do sanitariów i szatni uczestnikom/czkom 
warsztatów. 

 Wynajmujący umożliwi oznakowania sali i wejścia do budynku zgodnie z zasadami 
obowiązującymi Zamawiającego. 

 Wynajmujący udostępni Zamawiającemu salę co najmniej na 20 minut przed 
rozpoczęciem warsztatów i 20 minut po jego zakończeniu. Do okresu najmu nie 
wlicza się przerw kawowych i cateringowych w trakcie warsztatów. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu warsztatów, łącznie 
z tworzeniem dokumentacji fotograficznej. 

b) Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji usługi tzw. zimnego bufetu: 

W ramach części usługi polegającej na zapewnieniu tzw. zimnego bufetu w trakcie 
realizowanego Grupowego Treningu Umiejętności Społecznych wykonawca zapewni: 

Zimny bufet (minimalny zakres poczęstunku): 

 kawa, 

 herbata, 

 cukier, 

 śmietanka/mleko do kawy, 

 cytryna, 

 ciastka kruche – min. 3 rodzaje, w tym min. jedne z czekoladą, 

 przekąski słone typu: paluszki lub kanapki lub przekąski koktajlowe, 

 butelkowana woda mineralna gazowana i niegazowana. 



 

Wymogi co do sposobu dostawy: 

 Serwis kawowy Wykonawca przygotuje na oddzielnych stołach w miejscu 
wyznaczonym na serwis. 

 Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia dostarczonych 
produktów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami BHP. 

 Wykonawca zapewni niezbędne naczynia i sztućce w wystarczającej ilości, a także 
zobowiązuje się do uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń po warsztatach.  

 Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia dostarczonych 
posiłków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami BHP; 

 W cenie usługi zawiera się koszt transportu bufetu na miejsce warsztatów; 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli warunków realizacji usługi; 

 W ramach usługi planowane jest zapewnienie bufetu w łącznej liczbie 60 zestawów 
(15 osób x 4 dni warsztatowe); 

 Planowana liczba zestawów może ulec zmianie ze względu na zmianę liczby 
uczestników warsztatów. Zmiany mogą również wynikać ze zmiany warunków 
umowy o dofinansowanie projektu; 

 Wykonawca obowiązany jest wykonać Zamówienie z zachowaniem najwyższej 
staranności; 

 Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do 
wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania 
transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu cateringu. 

 Wszelkie prace wynikające z przedmiotu Zamówienia należy wykonać zgodnie  
z warunkami opisanymi w Zapytaniu cenowym. 

III. Opis sposobu przygotowywania ofert: 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne 
propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną 
techniką w sposób zapewniający jej czytelność. 

5. Oferta wraz z załącznikami wymienionymi w zapytaniu ofertowym musi być 
podpisana i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

6. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę lub osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone 



 

podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 

8. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (zszyte)  
w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane strony. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami 
niniejszego zapytania ofertowego. Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną 
odrzucone. 

10. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała oświadczeń o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych 
warunków lub złożone dokumenty będą zawierać błędy, zostanie wykluczony  
z postępowania. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie powinien dostarczyć Oferent: 
1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy (wg załącznika 

nr 1). 

2. Status prawny Wykonawcy (załącznik nr 2). 

3. Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem upoważnienia do 
reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została 
podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach 
rejestracyjnych firmy. 

4. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON/zaświadczenia  
o wpisie do ewidencji gospodarczej oraz kserokopia decyzji w sprawie nadania 
numeru NIP – potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

V. Zasady rozliczeń: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia 

zgodnie z formularzem ofertowym. 

2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. 

3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz 
obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 
Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 

4. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 

5. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona 
cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności 
dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

6. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 
fakturze, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od 
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury.  

7. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 



 

Zamawiającego. 

VI. Termin i miejsce składania ofert 
1. Oferty należy składać do dnia 29.07.2021 r. do godziny 1300 w sekretariacie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5 pok. nr 13 (parter)  
w dni robocze w godz. od 730 do 1500. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie  
z dopiskiem „Wynajem Sali restauracyjnej na terenie miasta Iłża wraz  
z zapewnieniem usługi tzw. zimnego bufetu”  lub przesłać za pośrednictwem Poczty. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku oferty złożonej za 
pośrednictwem poczty liczy się data wpływu. 

3.  Osoba do kontaktu z Oferentami: Anna Warchoł tel. 793 137 070 

VII. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny. 

Punkty przyznawane w ramach niniejszego kryterium będą liczone według następującego 
wzoru:  

C = (Cmin : Cof x 100) 

gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie za całość zlecenia  

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert  

Cof – cena badanej oferty  

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Kryterium premiujące: 
Oferent, który zobowiąże się do zastosowania tzw. klauzuli społecznej1 przy realizacji 
niniejszego zamówienia, otrzyma dodatkowe punkty w liczbie 10, przy obliczaniu punktacji 
najkorzystniejszej oferty.  
                                                           
1 Wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona będzie co najmniej 1 
osoba niepełnosprawna (z orzeczeniem o niepełnosprawności) lub osoba bezrobotna (na podstawie 
skierowania powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U.  
z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych  
do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony  
w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 
Wykonawca,  
w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do: 
a) zatrudniania co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi  

w niniejszym punkcie zapytania, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy 
nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, 

b) przedłożenia zamawiającemu kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności lub skierowania osoby 
bezrobotnej przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowy w terminie do 21 dni od daty 
podpisania umowy, 

c) w przypadku rozwiązania umowy, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej 
osoby niepełnosprawnej lub innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania umowy z poprzednia 
osobą. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudniania ww. osób. Na żądanie zamawiającego wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie 
udokumentować fakt zatrudniania ww. osób. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy 
realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych wykonawca będzie 



 

 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym 
kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. 

3. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. 

4. Zamawiający może w toku oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

5. Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia 
postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez 

podawania przyczyn. 

 

 

Załączniki: 

1. formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) 
2. Status prawny Wykonawcy (załącznik nr 2) 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków do realizacji zlecenia (załącznik nr 3) 
4. Klauzula Informacyjna RODO - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach (załącznik 

nr 4) 
 
 

                                                                                                                                                                                     
zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu 50% kwoty najniższego 
miesięcznego wynagrodzenia, wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz liczby miesięcy 
w okresie realizacji zamówienia, chyba że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy 
powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu 
rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie 
osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie 
wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na 
obszarze, w którym jest realizowane zamówienie, i w okresie jego realizacji. 


