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Ogłoszenie

Numer

2022-25679-96357

Id

96357

Powstaje w kontekście projektu

RPMA.09.02.02-14-D526/19 - Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie

Tytuł

Usługa przygotowywania i dostarczania zestawów posiłków dla 
pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej dla maksymalnie 
25 osób w terminie od 01.04.2022 r. do 31.09 2023 r. w ramach 
projektu pn.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie”.

Warunki zmiany umowy

Pełen zapis warunków zmiany umowy w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-03-03
1. zapytani ofertowe 18/2022 ARNICA
2. nr 1
3. nr 3
4. nr 4
5. nr 5
6. nr 6
7. nr 7
8. nr 2

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-03-03

Data ostatniej zmiany

2022-03-03

Termin składania ofert Planowany termin podpisania umowy
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2022-03-11 08:00:00 2022-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Arnica Adam Olszewski i Wspólnik Sp. J.
Armii Krajowej 18A  18A
06-400 Ciechanów
NIP: 5661838837

Osoby do kontaktu

Agnieszka Wajmer
tel.: 797715623
e-mail: agnieszka.wajmer@arnica.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Usługa przygotowywania i dostarczania zestawów posiłków 
DDOM

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi cateringowe

Opis
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1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania zestawów posiłków dla 
pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej dla maksymalnie 25 osób w terminie od 01.04.2022 
r. do 31.09 2023 r. w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie”, 
zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d526/19-00. realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- Codzienna dostawa posiłków od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy dla 
max 25 uczestników DDOM w Ciechanowie przy ul. Armii Krajowej 18a, 04-600 Ciechanów w okresie 
01.04.2022 r. do 31.09 2023 r. 
- Szacowana wartość zamówienia przekracza 20 tys. zł netto.
- Postępowanie nie podlega przepisom ustawy PZP i na podstawie § 21 umowy o dofinansowanie 
projektu z dnia 1 sierpnia 2017 r. jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności według 
reguł opisanych w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 
19 lipca 2017 r.
- Dostarczanie posiłków obejmuje: II śniadanie, dwudaniowy obiad z kompotem, podwieczorek.
-  Dzienny harmonogram dostaw: w godz. 9:00-10:00 (drugie śniadanie), godz. 12:00-13:00 (zupa, 
drugie danie, kompot, podwieczorek) do obiektu DDOM prowadzonego przez zamawiającego w 
Ciechanowie przy ul. Armii Krajowej 18a
-  Posiłki dostarczane muszą być w każdy dzień powszedni (z wyłączeniem świąt państwowych 
wolnych od pracy) w okresie 01.04.2022 r. do 31.09 2023 r.
- Szacowana ilość zamawianych posiłków: - 7 895 szt.
- Ilość posiłków może ulec zmianie w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. 
Rzeczywista ilość posiłków każdego dnia uzależniona będzie od ilości uczestników w DDOM w 
danym dniu. Liczba obecnych uczestników będzie zgłaszana Wykonawcy przez Zamawiającego do 
godz. 9.00 dnia poprzedniego w przypadku II śniadania, do godz. 9.00 danego dnia w odniesieniu do 
obiadów i podwieczorków.
-  Warunki przygotowania i  przechowywanie pożywienia muszą spełniać aktualnie obowiązujące 
przepisy sanitarno – epidemiologiczne.
-  Przygotowanie posiłków musi być zgodne z uwzględnieniem norm określonych w ustawie o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 
136 poz. 914, z późn. zm.), zalecanymi normami żywieniowymi dla grup wiekowych. Posiłki muszą 
być przygotowywane przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego.
-  Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Żywienia.
- Przygotowywania i przedstawiania Zamawiającemu do akceptacji jadłospisu, z podaniem gramatury 
i kaloryczności każdego z posiłków, dla każdej z diet, wskazanych przez Zamawiającego, z 
zachowaniem co najmniej 7 dniowego terminu wyprzedzenia 
-  Wszelkie zmiany sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.
- Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
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-  Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.
-  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłków, temperaturę w chwili dowozu oraz 
jego walory smakowe i estetyczne. Osoba upoważniona przez Zamawiającego, sprawdza zgodność 
dostarczanych posiłków z zatwierdzonym przez Zamawiającego jadłospisem.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu posiłków w przypadku ich złej jakości, tj. niezdatnych 
do spożycia z powodu użycia przeterminowanych produktów (np. stwierdzenia pleśni, niewłaściwego 
koloru), niedogotowanych lub zanieczyszczonych
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość posiłków i wszelkie spowodowane nimi 
szkody, tak wobec „Zamawiającego” jak i osób trzecich.
2. Zapytanie ofertowe jest dostępne w siedzibie Biura Projektu DDOM przy ul. Gruduskiej 50, 06-400 
Ciechanów oraz zostało opublikowane na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl i na stronie 
internetowej Zamawiającego www.arnica.pl 
3 Charakter prawny zapytania
Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane 
jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia 2019 r. w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie nie 
podlega rygorom Prawa Zamówień Publicznych.
4. Termin realizacji zamówienia – od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.09.2023 r.  

Kody CPV

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

ciechanowski

Gmina

Ciechanów

Miejscowość

Ciechanów

Harmonogram
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Etap 1

Początek realizacji

2022-04-01

Koniec realizacji

2023-09-30

Opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania zestawów posiłków dla 
pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej dla maksymalnie 25 osób w terminie od 01.04.2022 
r. do 31.09 2023 r. w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie”, 
zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d526/19-00. realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- Codzienna dostawa posiłków od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy dla 
max 25 uczestników DDOM w Ciechanowie przy ul. Armii Krajowej 18a, 04-600 Ciechanów w okresie 
01.04.2022 r. do 31.09 2023 r.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty:
- Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis
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Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Brak szczegółowych wymagań.Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia. 
Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w pkt 5.należy przedłożyć oświadczenie, zgodnie 
ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania. 
Na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty:
1) Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
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2) Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z treści, którego wynika, że zakład został zatwierdzony do produkcji 
żywności i prowadzenia usług żywienia w systemie cateringowym.
3) Pozytywną decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzająca, że pojazd, 
który użyty będzie do wykonania zamówienia odpowiada wymaganiom sanitarnym do transportu 
żywności.
4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem, stanowiącym 
załącznik Nr 2 do Zapytania.
Inne wymagane dokumenty: 
1)�Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1do Zapytania.
2)�Oświadczenie, dotyczące spełnienia klauzuli społecznej, zgodnie ze wzorem, stanowiącym 
załącznik nr 4 do Zapytania. 
3)�Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to 
również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.: 
•�wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. 
umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty bądź wynika inny 
sposób reprezentacji;

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z   Zamawiającym (zgodnie   z   wytycznymi   w   zakresie   kwalifikowalności   w   ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r.)
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem�procedury�wyboru�wykonawcy�a�wykonawcą,�polegające�w szczególności 
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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy (oferenci), którzy:
a)�Złożą poprawnie wypełnioną ofertę na formularzu  ofertowym (załącznik 2) wraz ze  wszystkimi 
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poprawnie wypełnionymi  załącznikami , zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym postępowaniu.
b)�Złożą oświadczenie  o wypełnieniu ciążących na Wykonawcy obowiązkach informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119).
Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się 
IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie 
stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena oferty brutto 100%, co odpowiada 100 pkt.
C= C min / C ofer. x 100
(gdzie C min –oferta z najniższą ceną, C ofer. – badana oferta).
Cena brutto oferty najniższej
--------------------------------------    x 100%
Cena brutto oferty ocenianej
Pełen opis w zapytaniu ofertowym.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-03-03 - data opublikowania

-> 2022-03-11 08:00:00 - termin składania ofert
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-> 2022-03 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-04-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi cateringowe / 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa 
przygotowywania i dostarczania zestawów posiłków dla pacjentów...

-> 2023-09-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi cateringowe / 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa 
przygotowywania i dostarczania zestawów posiłków dla pacjentów... 


