Przygotowanie oraz dostarczenie gorących posiłków dla klientów
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu posiadających ważne
decyzje administracyjne przyznające posiłek
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

ZAMAWIAJĄCY.
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Lwowska 57,
22-400 Zamość
tel. 84 677 56 30, 84 677 56 37, fax. 84 677 56 40
email: przetargi@mcpr.zamosc.pl
www.mcpr.zamosc.pl
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych, polegających na
przygotowaniu i dostarczeniu własnym transportem dwudaniowych gorących posiłków
w opakowaniach jednorazowych. Posiłki dowożone będą na ul. Orlicz Dreszera 2 w dni
powszednie między godziną 11.30 a 12.00.

2. Zamawiający planuje, że dziennie należy dostarczyć szacunkowo około 70 posiłków
Podana w zapytaniu cenowym dzienna ilość posiłków jest wielkością szacunkową i w
okresie obowiązywania umowy może ulegać zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu), co
nie może być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanej umowy lub
podstawą do odmowy wykonania zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększa lub zmniejszenia ilości dostarczanych
posiłków, a wszelkie zmiany ilości zamawianych posiłków Zamawiający zgłaszać będzie
Wykonawcy z wyprzedzeniem.
4. O mniejszej liczbie osób, niż ta o której mowa w pkt. 2 Zamawiający będzie informował
telefonicznie Wykonawcę do godz. 10.00 w każdym dniu realizowania usługi
przygotowania oraz dostarczania posiłków.
5. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla
żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych i wyłącznie naturalnych
produktów (wg. norm żywienia Instytutu Żywności i Żywienia, Ustawy o
Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz. U. z 2015r., poz.594 z późn. zm.) oraz
zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
6. Posiłki muszą spełniać następujące warunki:
a) Wykonawca przygotowuje jeden gorący posiłek dziennie w postaci:


zupa (podana z chlebem, makaronem, ryżem lub ziemniakami - 400 ml),



drugie danie.

b) jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potraw nie może się powtarzać w tym
samym tygodniu;

c) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości,
świeżych, naturalnych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowychkonserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych;
7. Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę z 5 dniowym - rozumianym jako 5 dni

robocze wyprzedzeniem i dostarczany do MCPR drogą mailową na adres:
administracja@mcpr.zamosc.pl

8. Wszystkie dwudaniowe gorące posiłki powinny być zapakowane pojedynczo w
jednorazowych opakowaniach ze sztućcami.
9. Po stronie Zamawiającego ciąży obowiązek wydania posiłków.
10. Wykonawcy składający oferty muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 i art.
24 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U z 2017 r. poz.
1579 ze zm.).
11. Wynagrodzenie płatne jest w cyklu miesięcznym po wykonaniu usługi i przedstawieniu
faktury VAT w terminie 14 dni od dostarczenia faktury.
II. Termin realizacji zamówienia
Realizacja zamówienia odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni powszednie w
okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
III. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Ofertę stanowi wypełniony formularz oraz oświadczenie, będące załącznikami do
zapytania ofertowego.
4. Ofertę należy składać w kopertach, koperta zewnętrzna winna być zaadresowana i
opisana w następujący sposób:

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
Zapytanie ofertowe na ,, Przygotowanie oraz dostarczenie gorących posiłków dla
klientów Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu posiadających ważne
decyzje administracyjne przyznające posiłek
IV. Miejsce oraz termin składania oferty
Ofertę należy składać na adres: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul.
Lwowska 57,
22-400 Zamość, nie później niż do 22 lipca 2020r. do godz. 12.00.
V. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Centrum Pomocy
Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
2. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych; e-mail: iod@mcpr.zamosc.plcele
przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.” Dostawa 220
ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu.
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2019 r.
Dz.U. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat poczynając od 1
stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło ostateczne zakończenie umowy
o realizację zamówienia;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający zażąda od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
8. Pomimo jawności protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z
załącznikami, stosuje się ograniczenie tej jawności do danych szczególnych kategorii,
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu, poprzez zastosowanie przepisów art. 8 ust. 3–5
p.z.p.
9. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy
wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania) spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych
zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO t.j. :
1)
wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą,
2)
lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
3)
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
4)
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa
członkowskiego.
10. posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
*
;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
11. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: Wystąpienie z żądaniem prawa do ograniczenia przetwarzania o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcie ww. postepowania i niepodpisania
umowy z żadnym z oferentów.

W załączeniu:
1. Wzór formularza oferty,
2. Oświadczenie

