Tychy, 08-03-2022 r.

ROZEZNANIE RYNKU

Podmiot Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo w Tychach realizujące projekt: „Centrum Opieki Dziennej
dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci, zwiększenie dostępności poprzez poszerzenie działalności o 10 miejsc oraz
rozszerzenie grupy docelowej” nr RPSL.09.02.06-24-05F9/18-00 zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania
rynku na:

Zapewnienie wody, soków, kaszek oraz mleka dzieciom przebywającym w Centrum Opieki Dziennej

Zapytanie ofertowe

I.

II.

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo
Ul. Jaroszowicka 113, 43-100 Tychy
NIP 6381760276 Regon 241164284
KRS 0000324984
TRYB POSTĘPOWANIA
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci,
zwiększenie dostępności poprzez poszerzenie działalności o 10 miejsc oraz rozszerzenie grupy docelowej, nr
RPSL.09.02.06-24-05F9/18-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Postępowanie o udzielenie
zamówienia prowadzone jest na zasadzie rozeznania rynku.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie artykułów
spożywczych dla uczestników projektu Centrum Opieki Dziennej. Dzieci uczestniczące w projekcie muszą mieć
zapewniony dostęp do różnego rodzaju napojów i przekąsek takich jak: wody, soki owocowe lub przecierowe,
mleka, kaszek czy deserów przez cały okres trwania projektu do 31 grudnia 2022 roku. W zależności od
naszych comiesięcznych potrzeb poniżej przedstawiam orientacyjny wykaz asortymentu oraz ilości jakie będą
zamawiane przez Centrum Opieki Dziennej :
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3.
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Woda mineralna niegazowana (butelka 1,5L) – 24 szt
Woda mineralna gazowana (butelka 1,5L) – 24 szt
Woda mineralna niegazowana (butelka 0,5L) – 48 szt
Woda mineralna gazowana (Butelka 0,5L) – 48 szt
Soki owocowe naturalne 100% karton (opakowanie 1L)
1. Pomarańczowe – 20 szt.
2. Jabłkowy – 20 szt
Soczki owocowe naturalne 100% kartonik ze słomka (opakowanie 0,2L)
1. Pomarańczowe – 48 szt
2. Jabłkowe – 48 sztuk
Woda z sokiem różne smaki – (Butelka 0,5L) – 48 szt.
Przeciery owocowe oraz owocowo-jogurtowe – saszetki 100 gram (+/- 20 gram) – 60 szt.
Kaszki mleczne i bezmleczne (200-250 gram) – po 5 szt.
Herbata owocowa (25 szt/opakowanie) – 5 op.
Cukier biały – 2 kg
Biszkopty opakowanie 0.5 kg – 4 szt
Zamawiający będzie realizować projekt na zasadzie zamówień cząstkowych, przypadających jedno na
miesiąc. W zamówieniu cząstkowym wskazana zostanie ilość i rodzaj zamawianych towarów. Wykonawca
dostarczy zamówione towary w terminie 3 dni od dnia otrzymania zamówienia chyba, że strony ustalą

inaczej. Zamówienie zostanie złożone przez Zamawiającego telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać towary w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego zgodnie z otrzymanym zamówieniem cząstkowym w godzinach pomiędzy 8:00 a 13:00.
Wykonawca wyda dokument WZ na dostarczony towar. W oparciu o dokument WZ zostanie wystawiona
faktura Zamawiającemu. Dostarczenie artykułów spożywczych dokonywane będzie transportem
Wykonawcy, zgodnym z obowiązującymi wymogami i przepisami, gwarantującym zachowanie właściwej
jakości oraz warunków dla przewożonych towarów, na jego koszt i ryzyko ich przypadkowej utraty lub
uszkodzenia podczas transportu. Towary które zostaną dostarczone powinny spełniać wymagania zdrowotne
żywności określone w przepisach powszechnie obowiązujących, charakteryzować się odpowiednią jakością,
ocenianą przez pryzmat ich świeżości i przydatności do spożycia, której okres nie może być krótszy niż ¾
okresu, w którym towar ten zachowuje przydatność do spożycia według producenta, a który liczony jest
przez Zamawiającego od dnia dostarczenia przedmiotowych towarów. Zapłata wynagrodzenia odbędzie się
na podstawie wystawionej faktury za wykonanie usługi. Faktura będzie płatna 14 dni od daty poprawnego
wystawienia dokumentu. W formularzu OFERTA (załącznik nr 1) proszę podać ceny brutto wszystkich pozycji
z załącznika, które Zamawiający wskazał w zapytaniu ofertowym.
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Oferty należy składać w terminie do 16.03.2022 do godziny 12:00 (Decyduje data wpłynięcia oferty do
siedziby Zamawiającego lub na pocztę elektroniczną)
2. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2022r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest:
p. Piotr Jachym, piotr.jachym@shd.org.pl

V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Składanie ofert może nastąpić w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail
Na adres: Piotr.jachym@shd.org.pl w formie czytelnych skanów dokumentów z podpisem osoby
upoważnionej do składania ofert i oświadczeń o braku powiązań osobowych i kapitałowych
z Zamawiającym (załącznik nr 2) w imieniu Wykonawcy, ze wskazaniem
w tytule wiadomości elektronicznej przedmiot rozeznania rynku.
2. Osobiście lub przesyłką pocztową/Kurierską na adres siedziby Zamawiającego:
Fundacja Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo w Tychach, ul. Jaroszowicka 113; 43-100 Tychy.
W formie papierowej podpisanej przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy. Oferta powinna
zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej tytułem przedmiotu rozeznania rynku.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY ORAZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

2. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
3. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie www.shd.org.pl oraz wysłano do trzech potencjalnych
wykonawców.
4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, zgodną ze specyfikacją zawartą w projekcie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

VII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

VIII.

ZASTOSOWANA PROCEDURA:
1. Zapytanie ofertowe – zgodnie z zasadą rozeznania rynku.
2. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego jeśli
najkorzystniejsza oferta przewyższy szacowany koszt jaki założył Zamawiający.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz może unieważnić
postępowanie bez podania przyczyny.
Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – OFERTA, Załącznik nr 2 Oświadczenie.

IX.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający stosować
będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 100% (Łączna suma brutto za produkty z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego). Oceny dokonywać
będą członkowie komisji, stosując do oceny podany poniżej wzór: C=Cn/Co x 100
Gdzie:
C – liczba punktów badanej oferty
CN – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
CO – cena brutto oferty badanej
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium – 100 punktów
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt. Punkty dla pozostałych ofert
zostaną wyliczone z zastosowaniem wzoru określonego w pkt 9.1 specyfikacji. W przypadku ofert z tą samą
najniższą ceną, Zamawiający przeprowadzi dodatkową procedurę.
3. Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

