Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łapach
18-100 Łapy, ul. Główna 50, www.mopslapy.pl

załącznik nr 1a do SIWZ
(pieczątka wykonawcy)

OFERTA CZĘŚĆ I
Dostawa gorących posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach oraz
Dziennego Domu Senior + w 2019 r.
W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług cateringu:
1.

Oferuję/my wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnego z wymaganiami i

warunkami zawartymi w specyfikacji CZĘŚĆ I
za cenę jeden obiad wynosi............… netto zł (słownie: ..................................... netto złotych),
VAT………% wynosi …………………zł. (słownie: ………………………zł.)
Brutto ......................... zł brutto za 1 obiad, co za przewidywaną ilość tj. 10604 szt.
zamawianych

obiadów

w

okresie

obowiązywania

umowy

daje

kwotę

w

wysokości ................................. zł brutto, słownie …………………………………
1.

Dysponujemy następującym doświadczeniem zawodowym:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonaliśmy/wykonujemy usługę gastronomiczną trwającą minimum przez okres 6 miesięcy,
polegającą na dostarczaniu posiłków dla co najmniej …….. osób dziennie, 1
1)

W kryterium doświadczenie zawodowe Zamawiający będzie przyznawał punkty za każde

dodatkowe 10 osób, którym Wykonawca dostarczał lub dostarcza posiłki ponad 40 osób
warunkujących udział w postępowaniu. Jeżeli wykonawca wykaże że zrealizował dla kolejnych
40 osób zamawiający otrzyma maksymalna liczbę punktów w tym kryterium
2. Oświadczam, że moja/nasza oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że akceptuję 21 dniowy termin płatności faktury.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Główna 50,
tel./fax 085 715 25 50, 085 715 27 18, e-mail mgopslapy@pro.onet.pl
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4.

Zobowiązuje się świadczyć usługę objętą przedmiotem zamówienia od 02.01.2019 do
31.12.2019 r.

5. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty
upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
wszelkimi warunkami dodatkowymi oraz zdobyłem konieczne informacje do
przygotowania oferty i nie wnoszę/ wnosimy żadnych uwag.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
8. Oświadczam, że akceptuję/akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do
niniejszej specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia
umowy zgodnej z przedstawionym wzorem.
9. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie dokumenty (zabezpieczone
oddzielnym opakowaniem) wyszczególnione w spisie treści pod pozycjami
...............................................................................................................................................
(Zamawiający uprzejmie przypomina, że w przypadku zastrzeżenia dokumentów należy do
oferty załączyć dowody potwierdzające, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa)
10. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest:
Imię i nazwisko..........................................................................................
telefon ...............................................
fax ...............................................................
e - mail: ........................................................
nr konta:…………………………………………………………………………
Korespondencje związaną ze złożoną przeze mnie ofertą przetargową proszę kierować
na adres : …………………………………………………………………………………..
nr telefonu ……………………….nr faksu ……………………………………………..
Oferta składa się z ........... stron kolejno ponumerowanych od nr ........ do nr ............

Data:
............................................…
(podpis wykonawcy)
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* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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załącznik nr 1b do SIWZ
__________________
(pieczątka wykonawcy)

OFERTA CZĘŚĆ II
Dostawa gorących posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach oraz
Dziennego Domu Senior + w 2019 r.
W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług cateringu:
1.

Oferuję/my wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnego z wymaganiami i
warunkami zawartymi w specyfikacji CZĘŚĆ II

za cenę jeden obiad wynosi............… netto zł (słownie: ..................................... netto złotych),
VAT………% wynosi …………………zł. (słownie: ………………………zł.)
Brutto ......................... zł brutto za 1 obiad, co za przewidywaną ilość tj. 7530 szt.
zamawianych

obiadów

w

okresie

obowiązywania

umowy

daje

kwotę

w

wysokości ................................. zł brutto, słownie …………………………………
2.

Dysponujemy następującym doświadczeniem zawodowym:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonaliśmy/wykonujemy usługę gastronomiczną trwającą minimum przez okres 6 miesięcy,
polegającą na dostarczaniu posiłków dla co najmniej …….. osób dziennie, 1
1)

W kryterium doświadczenie zawodowe Zamawiający będzie przyznawał punkty za każde

dodatkowe 10 osób, którym Wykonawca dostarczał lub dostarcza posiłki ponad 40 osób
warunkujących udział w postępowaniu. Jeżeli wykonawca wykaże że zrealizował dla kolejnych
40 osób zamawiający otrzyma maksymalna liczbę punktów w tym kryterium
3. Oświadczam, że moja/nasza oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczam, że akceptuję 21 dniowy termin płatności faktury.
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5.

Zobowiązuje się świadczyć usługę objętą przedmiotem zamówienia od 02.01.2019 do
31.12.2019 r.

6. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty
upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
wszelkimi warunkami dodatkowymi oraz zdobyłem konieczne informacje do
przygotowania oferty i nie wnoszę/ wnosimy żadnych uwag.
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
9. Oświadczam, że akceptuję/akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do
niniejszej specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia
umowy zgodnej z przedstawionym wzorem.
10. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie dokumenty (zabezpieczone
oddzielnym opakowaniem) wyszczególnione w spisie treści pod pozycjami
...............................................................................................................................................
(Zamawiający uprzejmie przypomina, że w przypadku zastrzeżenia dokumentów należy do
oferty załączyć dowody potwierdzające, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa)
11. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest:
Imię i nazwisko..........................................................................................
telefon ...............................................
fax ...............................................................
e - mail: ........................................................
nr konta:…………………………………………………………………………
Korespondencje związaną ze złożoną przeze mnie ofertą przetargową proszę kierować
na adres : …………………………………………………………………………………..
nr telefonu ……………………….nr faksu ……………………………………………..
Oferta składa się z ........... stron kolejno ponumerowanych od nr ........ do nr ............

Data:
............................................…
(podpis wykonawcy)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Główna 50,
tel./fax 085 715 25 50, 085 715 27 18, e-mail mgopslapy@pro.onet.pl
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* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wykonawca składa Załącznik Nr 2 do SIWZ wraz z ofertą
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej, jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
do zamówienia publicznego pn.: Dostawa gorących posiłków do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Łapach oraz Dziennego Domu Senior + w 2019 r.
NAZWA WYKONAWCY:
…..………………………………….…………………………..……………………...
……………………………………………………………………………………………………
……
ADRES: .
…………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………...
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-22 ustawy Pzp.

2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp .
……………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy
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………………… , dn. …………………
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..
……………….…...........
…………………………………………………………………………………………………
…………….……. , dnia …………………. r.
…………………………………………
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………
……… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Główna 50,
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…………….……. dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. , dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

* niepotrzebne skreślić
Wykonawca składa Załącznik Nr 3 do SIWZ wraz z ofertą
( pieczęć wykonawcy )

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej, jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
do zamówienia publicznego pn.:
Dostawa gorących posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach oraz
Dziennego Domu Senior + w 2019 r.
NAZWA WYKONAWCY:………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
ADRES:
…………………………………………………………………………………………….
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Główna 50,
tel./fax 085 715 25 50, 085 715 27 18, e-mail mgopslapy@pro.onet.pl

.
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…………………………………………………………………………………………………
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w rozdziale X SIWZ.
…………….……. dnia ………….……. r. …………………………………….
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU

Z

POLEGANIEM NA ZASOBACH

INNYCH

PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w rozdziale XI SIWZ pkt 7, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

…………….……. dnia ………….……. r.

…………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Główna 50,
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(podpis)
* niepotrzebne skreślić

UWAGA! Dokument stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ przekazywany jest przez
wykonawcę dla zamawiającego w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza
na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach).
Załącznik Nr 4 do SIWZ
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej, jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA –art. 24 ust.1 pkt
23
do zamówienia publicznego pn.:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Główna 50,
tel./fax 085 715 25 50, 085 715 27 18, e-mail mgopslapy@pro.onet.pl
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Dostawa gorących posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach oraz
Dziennego Domu Senior + w 2019 r.
NAZWA WYKONAWCY:
…..………………………………….………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………
ADRES:
.…………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 23
ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale XI pkt. 4 ppkt. 2 SIWZ.
…………….……. dnia ………….……. r.

…………………………………

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie
art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Główna 50,
tel./fax 085 715 25 50, 085 715 27 18, e-mail mgopslapy@pro.onet.pl

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łapach
18-100 Łapy, ul. Główna 50, www.mopslapy.pl

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Miejscowość ………………………… , dn. ………………………

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5 do SIWZ
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa gorących posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach oraz
Dziennego Domu Senior + w 2019 r.
Pełna nazwa podmiotu
Numer telefonu i
Lp.
oddającego do dyspozycji
Adres podmiotu
faksu
niezbędne zasoby
1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Główna 50,
tel./fax 085 715 25 50, 085 715 27 18, e-mail mgopslapy@pro.onet.pl

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łapach
18-100 Łapy, ul. Główna 50, www.mopslapy.pl

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz:
………………………………………………..…………………………..
………………………………
………………………………………………..…………………………..
………………………………
(nazwa i adres wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)
do dyspozycji niezbędne zasoby, tj.: zdolności technicznej lub zawodowej do wykonywania
zamówienia
pn.: Dostawa gorących posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach oraz
Dziennego Domu Senior + w 2019 r.
1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………
2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego:
…………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………
3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………
4. Oświadczam, że zrealizuję dostawę (wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia
określonej działalności)
…………...........................................................................
podpis i pieczęć osoby (osób) upełnomocnionej (ych)
do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do
dyspozycji niezbędnych zasobów

załącznik nr 6 do SIWZ
……………………..………..
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

WYKAZ USŁUG - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsce
Termin realizacji Ilość posiłków

Podstawa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Główna 50,
tel./fax 085 715 25 50, 085 715 27 18, e-mail mgopslapy@pro.onet.pl

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łapach
18-100 Łapy, ul. Główna 50, www.mopslapy.pl

wykonania
Lp. Nazwa i adres
usługi i
Zleceniodawcy
zakres

Począte
k

Koniec

(wskazać
(wskazać
dzień
dzień
miesiąc-rok)
miesiąc-rok)

wydawanych
każdego dnia

dysponowania
doświadczeniem*

1
2
3
UWAGA:
1. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca
zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał albo wykonuje usługę
gastronomiczną na podstawie jednej lub wielu umów trwającą minimum przez okres 6
miesięcy, polegającą na dostarczaniu posiłków, dla co najmniej 40 osób dziennie.
2. Dla uzyskania punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: Zamawiający
będzie przyznawał punkty za każde dodatkowe 10 osób, którym Wykonawca dostarczał
lub dostarcza posiłki ponad 40 osób warunkujących udział w postępowaniu. Jeżeli
wykonawca wykaże, że zrealizował dla kolejnych 40 osób zamawiający otrzyma
maksymalna liczbę punktów w tym kryterium.
3. Podstawą oceny ofert w zakresie kryterium doświadczenie zawodowe będzie w/w
Wykaz usług wraz z załączonymi do wykazu dowodami należytego ich wykonania.
Usługi wskazane w wykazie, dla których nie przedłożono dowodów ich należytego
wykonania, nie będą podlegały ocenie.
.....................

Dnia ................................

...........................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*należy podać dokładne informacje na temat podstawy dysponowania doświadczeniem w przypadku, gdy
Wykonawca wskazuje w wykazie usługi, którymi dysponuje pośrednio (t.j. przez inne podmioty), zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Główna 50,
tel./fax 085 715 25 50, 085 715 27 18, e-mail mgopslapy@pro.onet.pl

