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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

DO PRZETARGU NA: 

 

 PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE  ZESTAWÓW ŻYWIENIOWYCH SKŁADAJĄCYCH 
SIĘ ZE ŚNIADANIA, OBIADU ORAZ PODWIECZORKU W OKRESIE 8.XII.2022 – 14.II.2023 DO  

PUNKTÓW ZAKWATEROWANIA  UCHODZCÓW Z UKRAINY NA TERENIE GDAŃSKA 
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SPIS TREŚCI. 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają być dostarczyć oferenci w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z oferentami 

VIII. Wadium. 

IX. Termin związania ofertą. 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

XV. Postanowienia końcowe. 

XVI. Załączniki. 

 



 

Postępowanie przetargowe nr 01/11/MC/2022 w ramach projektu finansowanego przez Mercy Corps 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk, zwana dalej 

Zamawiającym. 

NIP: 583-298-54-11, REGON: 220402290, KRS 0000277617 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Przetarg odbywa się na podstawie Regulaminu udzielania zamówień  przez Gdańską 

Fundację Innowacji Społecznej na dostawy i usługi, zwanego dalej „Regulaminem” 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Złożenie oferty przez oferenta równoznaczne będzie z zaakceptowaniem przez 

niego treści regulaminu oraz stanowi zobowiązanie się oferenta do przestrzegania 

postanowień regulaminu. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a. przygotowanie dziennie 206 zestawów żywieniowych, przez 7 dni w tygodniu, w 
okresie od 8.XII.2022 do 14.II.2023. W skład zestawu żywieniowego wchodzi: 
śniadanie, obiad oraz podwieczorek. 

b. codzienną  dostawę 206 zestawów żywieniowych, dwa razy dziennie w godzinach 
określonych w pkt.8, do dwóch punktów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy 
zlokalizowanych na terenie Gdańska. 

2. Adresy dostawy zostaną  wskazane przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy, 

przy czym oba punkty zlokalizowane są na terenie Gdańska.  

3. Dostarczane posiłki muszą być pełnowartościowe, przygotowane ze świeżych 

produktów, bez użycia produktów typu instant oraz ulepszaczy. 

4. Zestaw żywieniowy musi spełniać poniższy standard w zakresie jego składu oraz 

gramatury: 

a.  Zestaw śniadaniowy składa się z: 

 

Zestaw ciepły np.:  

Jajecznica z 3 jaj lub Omlet z 3 jaj 

 lub 

2 szt. Parówki z ketchupem lub musztardą  

lub 

Kiełbaska na ciepło 100 gram 

nd 
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nabiał (np. ser żółty/twaróg/pasty nabiałowe)  
50 g 

wędlina (np.szynka wieprzowa lub drobiowa, polędwica, kiełbasa sucha krakowska, 
pasztet itp.) lub pasty np. rybna/warzywna itp. 

 
50 g 

warzywa świeże/konserwowe 
(np. ogórek, pomidor, papryka, patison ) 
Lub Sałatka jarzynowa, mix sałat z warzywami 

 
70 g 

jogurt owocowy (np. brzoskwiniowy, truskawkowy, jagodowy itp.) 1 szt.  
150 g 

masło ekstra  
17 g 

dżem  lub miód  
30 g 

pieczywo  (chleb lub bułki)  
150 g 

 

b. Zestaw obiadowy składa się z: 

 

WARIANT I: 

 

danie główne np. 
kotlet drobiowy/ kotlet schabowy/ filet z kurczaka z szynką i serem/ pierś grillowana 

zrazy wieprzowy zawijany / karkówka w sosie 

udko z kurczaka/ rolada wieprzowa lub drobiowa/ pulpety wieprzowe 

gołąbki 

pulpety rybne 

kolety ziemniaczane 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

170 g 

dodatek skrobiowy np. 

ziemniaki młode z wody / ziemniaki pieczone 

kasza gryczana/jęczmienna/ ryż 

 
 
 
 

160 g 

zestaw surówek  
120 g 

sok owocowy 100% np. jabłkowy, pomarańczowy, wieloowocowy 
 

 
200ml 
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WARIANT II: 

 

 

danie jednogarnkowe np. 
spaghetti bolognese/ carbonara/ zapiekanka makaronowa 

kaszotto z warzywami i mięsem 

risotto z warzywami 

gulasz z kaszą  

pizza domowa 

bigos z bułką 

 
 
 
 
 
 
 

 
400g g 

sok owocowy 100% np. jabłkowy, pomarańczowy, wieloowocowy itp. 
 

 
200 l 

 

4.3. Przykładowy podwieczorek (jedna pozycja):  

 

Budyń  z dodatkami 200g g 

Ciasto marchewkowe, drożdżówka/rogale/ ciasto czekoladowe/ jogurtowe  150g 

Galaretka z owocami  200g 

Owoc: banan/jabłko/brzoskwinia/nektarynka /winogrona itp.  150 g 

 

5. Skład poszczególnych zestawów może ulegać zmianie, natomiast gramatura pozostaje 

niezmieniona przez okres obowiązywania umowy. 

6. Posiłki muszą być zapakowane w bezpieczne, higieniczne, jednorazowe pojemniki do 

zgrzewu, umożliwiające zabranie posiłków na wynos.  Do każdego zestawu muszą być dodane 

sztućce jednorazowe.  

7. Posiłki ciepłe muszą być transportowane w termoboxach zapewniających dostarczenie 

posiłku ciepłego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy posiłków do każdego z dwóch punktów 

codziennie, dwa razy dziennie, w tym w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne w 

następujących godzinach: 

a. Śniadanie w godzinach między 7.00 a 8.00. 

b. Obiad i podwieczorek w godzinach między 14.00 a 15.00 

9. Zamawiający ze względu na specyfikę świadczonych usług wymaga ciągłości dostaw 

posiłków. Jeżeli wykonawca nie dostarczy posiłków w ustalonych godzinach Zamawiający ma 

prawo zamówić posiłki w trybie pilnym u innych podmiotów na koszt Wykonawcy. 
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10. Organizacja usługi cateringowej, w tym procesu przygotowania, wydawania posiłków oraz 

mycia, dezynfekcji, utrzymania czystości pomieszczeń musi być zgodna z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami i zasadami sanitarno-epidemiologicznymi. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania oceny oferowanych posiłków, pod 

kątem sprawdzenia ich gramatur, zalecanych norm żywieniowych i jakości 

wykorzystywanych surowców. 

12. Kod CPV 

Kod CPV 5621Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering) 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Termin wykonania zamówienia:  Planowany termin rozpoczęcia prac to 8 grudnia 2022. 

Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 lutego 2023.  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria: 

1) Są uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu 
zamówienia min. 4 lata, 

Weryfikacja spełnienia warunku:  

a. Oświadczenie oferenta - Załącznik nr 4 do SIWZ, 

b. dokument potwierdzający: formę prawną, PKD, datę wpisu do rejestru,  

c. dokument z decyzją sanepidu potwierdzającą możliwość prowadzenia 
działalności gastronomicznej.  

2) Posiadają zaplecze techniczne, lokalowe oraz zasoby ludzkie i doświadczenie 
niezbędne do wykonania zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali należycie 
co najmniej 3 usługi przygotowania i dostarczenia (usługa transportowa) cateringu dla 
grupy min. 50 osób z podaniem liczby, wartości usługi, terminu wykonania oraz 
podmiotu, na rzecz którego usługa została zrealizowana.  

Weryfikacja spełnienia warunku:  

a. Oświadczenie oferenta - Załącznik nr 4 do SIWZ  
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b. dokumenty potwierdzające realizację usługi np. referencje, protokoły odbioru, 
umowy z kontrahentami itp. 

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej płynność finansową podczas 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

Weryfikacja spełnienia warunku:  

a. potwierdzenie wpłaty wadium dokonanej w terminie do 30.11.2022 do godz. 
14.00.   Środki muszą być zaksięgowane na koncie Zamawiającego w terminie do 
30.11 do godz. 14.00. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie 

dokumentów wymienionych w pkt VI SIWZ, według formuły: spełnia/ nie spełnia. 

 

VI. Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKLUCZA SIĘ: 

Zamówienie nie może być udzielone osobom i podmiotom, które podlegają wykluczeniu: 

1. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

2. na podstawie Rozdziału II,  paragrafu 9 regulaminu udzielania zamówień i dostaw przez 
Zamawiającego.  

Weryfikacja spełnienia warunku: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 
2 do SIWZ 

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ OFERENTÓW: 

a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1  

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2  

c) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4  

d) Zaparafowany na każdej stronie wzór umowy - załącznik nr 5 

e) Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, 

f) Decyzja z sanepidu potwierdzająca możliwość prowadzenia działalności 

gastronomicznej, 

g) Dokumentacja potwierdzająca spełnianie kryterium aspektu społecznego – 

rekomendacje. 
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VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Oferenci kontaktują się drogą pisemną lub elektroniczną. 

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Monika Ewertowska -   tel.:  58 304 99 56, e-mail: monika.ewertowska.gd@gmail.com 

 

IX. WADIUM. 

Wykonawca wnosi wadium w wysokości 15 000 zł. w formie pieniężnej na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego: 40 1160 2202 0000 0000 8827 4255 

Wadium musi być zaksięgowane na koncie Zamawiającego w terminie do 30.11.2022 do 

godz. 14.00. 

 

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Oferta zawiera oświadczenie o następującej treści: Oświadczam, że niniejsza oferta 

nie zostanie odwołana od dnia upływu terminu składania ofert, do dnia upływu 

terminu związania ofertą wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia lub do dnia rozstrzygnięcia protestu, o ile dzień ten nastąpi później niż 

dzień upływu terminu związania ofertą. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

 Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych oraz wariantowych. 

 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w jednym 

egzemplarzu. 

 Oferta powinna zostać złożona na formularzach, które stanowią załączniki do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań 

przez oferenta.  

 Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie opisanej w sposób następujący:  

mailto:monika.ewertowska.gd@gmail.com
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW 

(01/11/MC/2022) 

 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Oferty należy składać w Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 1, 80-

032 Gdańsk, biuro Fundacji, w terminie do dnia: 30.11.2022 r. do godziny 14.00. 

2. Oferty zostaną otwarte w Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 1, 

80-032 Gdańsk, w dniu: 01.12.2022  r. o godzinie 11.00. 

 

XIII.  ODRZUCENIU PODLEGAJĄ OFERTY: 

1. złożone przez Oferentów podlegających wykluczeniu z postępowania lub 

niespełniających warunków udziału w postępowaniu,  

2. niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym,  

3. niekompletne,  

4. zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5.    zawierające cenę wyższą niż przewidziana w budżecie Zamawiającego na realizację 

usługi. 

 

Braki formalne nie podlegają uzupełnieniu. Niekompletna oferta podlega odrzuceniu. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Cena powinna być wyliczona w sposób określony w formularzu oferty w złotych 

polskich, w kwocie brutto. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wykonania 

wszelkich zobowiązań i kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem 

Przedmiotu Zamówienia, w tym wynikających z Umowy oraz Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

 

 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
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1.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które spełnią warunki udziału  

w postępowaniu, będą kompletne, pozbawione wad. 

2. Kryteria udzielenia zamówienia:  

a) cena oferty – waga 80% 

b) kryterium aspektu społecznego –  waga 20%  

Każdej ofercie zostanie przyznana liczba punktów (Y) według następującego wzoru: 

Ad.a)  CENA 

Y = 
cena zaoferowana w ofercie o najniższej cenie 

x 80 
cena zaoferowana w ofercie ocenianej 

     Ad. b) ASPEKT SPOŁECZNY – max. 20 punktów 

Punkty zostaną przydzielone podmiotom ekonomii społecznej1, które przedstawią 
minimum 2 rekomendacje od instytucji publicznych z obszaru integracji i polityki 
społecznej, potwierdzające okres działalności podmiotu na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym tj. osoby nieaktywne zawodowo, uchodźcy ze statusem 
UKR, młodzież poniżej 25 roku życia mająca trudność w odnalezieniu się na rynku 
pracy, osoby niepełnosprawne.  

Wagi punktowe: 

Za rekomendacje potwierdzające działalność podmiotu ekonomii społecznej przez 

okres 3 lat – 10 pkt. 

Za rekomendacje potwierdzające działalność podmiotu ekonomii społecznej przez 

okres 6 lat – 15 pkt. 

Za rekomendacje potwierdzające działalność podmiotu ekonomii społecznej przez 

okres 9 lat - 20 pkt. 

 

 

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać całościowo wynosi 100 punktów.  

Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

 

1 Podmioty te nie działają w celu osiągania zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy  
i pracowników.  
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XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

Wykonawcy w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Rozdziałem 

XIV Regulaminu udzielania zamówień i dostaw.  

Wykonawca ma prawo złożyć protest do 05 grudnia 2022 r. do godz. 14.00. 

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI. 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

Załącznik nr 3 - Regulamin udzielania zamówień i dostaw przez Zamawiającego 

Załącznik nr 4 - Oświadczenia Wykonawcy   

Załącznik nr 5 – wzór umowy z Wykonawcą   

 

 

---------------------------------- KONIEC SIWZ ---------------------------------- 

 

 


