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     Wrocław, 27.06.2016r. 
 

Zapytanie ofertowe nr 6/2016/BRP 
(dotyczy realizacji zadania wyżywienie podczas warsztatów aktywizacji  

w projekcie "Bliżej rynku pracy" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych".) 

 
 
  
ZAMAWIAJĄCY:  
Fundacja Imago ul. Hallera 123 NIP: 8971751629, REGON: 020910169, KRS: 0000321082  
 
I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia  jest realizacja zadania wyżywienie dla 48 Uczestników Projektu 
podczas 5 warsztatów aktywizacji /6 grup x 8UP/grupa/ wg harmonogramu dostarczonego przez 
Zamawiającego wraz z usługą dowozu pod wskazany adres (w obrębie miasta Rybnik i/lub Zabrze)  
w projekcie "Bliżej rynku pracy" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych". 

2. Wyżywienie - posiłek obiadowy, jednodaniowy + napój 0,5 l/osoba 

 
II Termin realizacji zlecenia: 
30.06-29.10.2017 wg harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego  

III. Dokumenty niezbędne do złożenia odpowiedzi na zapytanie o cenę: 

 formularz oferty (Załącznik nr 1)i oświadczenie (Załącznik 2),  

 dokumenty potwierdzające wymogi określone w pkt. VI. 
 
IV. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
a) Wykonawcy podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych  

b) Wykonawcy składający ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którzy nie spełniają 
przesłanek określonych w art.24.ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych składają oświadczenie, 
które jest załącznikiem numer 3 do Zapytania Ofertowego.  
 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferty należy składać we wskazanym terminie, korzystając z załączonego formularza ofertowego – 
załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.  

2. Do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania 
Ofertowego.  

3. Dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych.  
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VI. Kryteria dostępu i kryteria wyboru oferty oraz informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej 
oferty 

W  trakcie oceny ofert będzie brane pod uwagę następujące kryterium: 

1.Cena za usługę: waga 100%. 

2.Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:  

C=(Cmin/Cof) x 100% 

gdzie:  

Cof -wartość danej oferty 

Cmin -najniższa z oferowanych cen 

C –ilość punktów przyznanych za kryterium  

3. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą,  
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty  
zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający  
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają 
od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, 
Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. 

4.Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć  ofertę 
ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji. Zamawiający do chwili  złożenia zlecenia 
zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez 
podawania przyczyn. 

5.W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert), Zamawiający dopuszcza 
możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 

 
VII. DODATKOWE INFORMACJE  
Dodatkowych informacji udziela Koordynator projektu – Anna Starostka pod nr tel. +48 504 565 301 
lub adresem e-mail: anna.starostka@fundacjaimago.pl  
 
Zamawiający informuje, że zlecenie będzie realizowane przez dwie formy, które złożą 
najkorzystniejsze oferty wg podanych kryteriów. Liczba posiłków w przydziale na Zleceniobiorcę 
ustalona zostanie w zależności od zapotrzebowania na realizację zamówienia. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym czasie bez 
podawania przyczyny swojej decyzji.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą 
ofertę, w celu przeprowadzenia ostatecznych negocjacji. 
W przypadku rezygnacji wybranego Wykonawcy z realizacji usługi lub nie przedstawienia 
dokumentacji potwierdzającej spełnienia kryteriów punktowych przed podpisaniem umowy 



   
 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

3 
 

Zleceniodawca ma prawo zaprosić do współpracy Oferenta, który złożył następną w kolejności 
najkorzystniejszą ofertę. 

 

VIII. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Do dnia 29.06.2016 roku (data wpływu oferty): 

a) drogą pocztową/kurierem/osobiście na adres biura projektu: Fundacja Imago, ul. Floriańska 1, 44-
217 Rybnik, z dopiskiem  Zapytanie ofertowe nr 6/2016/BRP 
 

b)lub elektronicznie (skan podpisanych dokumentów) na adres: anna.starostka@fundacjaimago.pl 

 

IX. Informacje dotyczące wyboru 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.  

2. Zamawiający zleci usługę  oferentowi, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 
kryteriów przyjętych w specyfikacji. 

3. Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie o wyborze. 

 

X. Przesłanki odrzucenia oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

1.Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.  

2.Zostanie złożona po terminie składania ofert.  

3. Nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.  

 

 


