
 

 

 

 

 

     Ustka, dnia 2019-01-28 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NR 2.RPO.UCUS.2019 

I. Zamawiający:  

Centrum Integracji Społecznej w Ustce 

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka 

 

II. Przedmiot  zamówienia: 

1. Poradnictwo dietetyczne dla osób niesamodzielnych  w ilości średnio 20godz. zegarowych/m-c,  

maksymalnie 500 godzin zegarowych w okresie II2019 – XII2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Poradnictwo będzie realizowane w ramach projektu ”Usteckie Centrum Usług Społecznych”, 

poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 

– 2020. 

3. Ilość godzin może zostać zmniejszona/ zwiększona w przypadku niższego lub większego 

zapotrzebowania uczestników/czek projektu. 

4.  Zamówienie będzie realizowane w okresie II2019 – XII2020.  

5. Miejsce realizowania usługi: Centrum Integracji Społecznej w Ustce oraz miejsce zamieszkania 

uczestników/uczestniczek projektu – teren Miasta Ustka. 

6. Doradca (jeśli to konieczne) zapewnia we własnym zakresie narzędzia, materiały  niezbędne do 

przeprowadzenia oceny stanu zdrowia uczestnika projektu.  

 

III. Istotne warunki zamówienia:   

1. Wymagania dla wykonawców: 

a) wykształcenie: wyższe kierunkowe z zakresu dietetyki/zdrowego odżywiania się/ technologii 

żywności i żywienia człowieka/ gastronomii z dietetyką lub średnie uzupełnione kursami, 

szkoleniami z zakresu: żywienia, promocji zdrowia, dietetyki itp.  

b)  minimum 1 rok doświadczenia lub 50 godzin przeprowadzonego wsparcia – poradnictwa 

dietetycznego grupowego lub indywidualnego lub dla 10 osób, 

c) osoba dyspozycyjna,  

d) mile widziane prawo jazdy kat. B.   

2. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną i sam zamierza wykonać przedmiot 

zamówienia, wymagania znajdują zastosowanie do jego osoby. 

3. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usługi będzie określany indywidualnie z uczestnikiem (osobą 

niesamodzielną) i/ lub opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej, a także z Zamawiającym. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w trakcie realizacji usługi, m.in. 

karty indywidualnej konsultacji, oceny/ewaluacji wsparcia, ewidencji godzin oraz innych, 

wynikających z charakteru świadczonego poradnictwa (m.in. plan żywieniowy). 

5. Z osobą fizyczną zostanie zawarta umowa cywilno – prawna, a w przypadku działalności 

gospodarczej, instytucji -  umowy na świadczenie usług.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

- zmian terminu  rozpoczęcia realizacji zamówienia, jeżeli występują przyczyny od niego niezależne, 

nieznane w  chwili publikowania zapytania ofertowego, 

- nie wyłonienia żadnego z wykonawców bez podawania uzasadnienia, 

- przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku tej samej liczby punktów, 



 

 

 

 

 

7. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. Zapłata za zrealizowaną usługę 

dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionych rachunków/faktur i przekazaniu 

dokumentów, o których mowa w pkt 4 zapytania. 

8. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie 

dokonywane będą w PLN. 

9. Cena usługi musi zawierać wszystkie składniki i koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

 

IV. Sposób przygotowania oferty. 

1. Do oferty należy dołączyć: 

− CV osoby wykonującej zadania wskazanej w ofercie, 

− Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje (dyplom, zaświadczenie, certyfikaty) 

w/w osoby, 

− Dokumenty potwierdzające doświadczenie - zaświadczenie, referencje, oświadczenie, kopię 

świadectwa pracy, umowy, oświadczenie etc  

− Załącznik nr 1 formularz ofertowy,  

− Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków z art.22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

− oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, nieścieralnym 

atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku 

składania oferty w siedzibie zamawiającego lub  pocztą na kopercie należy umieścić napis:       

„Zapytanie ofertowe – poradnictwo dietetyczne w ramach projektu pn. Usteckie Centrum Usług 

Społecznych”. 

3. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający wskaże w ofercie osoby realizujące zadania oraz załączy dokumentację 

potwierdzająca spełnienie przez nich wymagań w zakresie pkt III.  

5. W razie wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania 

stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy 

pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, zmiana jest możliwa pod warunkiem 

zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez 

Zamawiającego w zapytaniu, przy czym nowa osoba powinna wykazywać się doświadczeniem 

branym pod uwagę przy dokonywaniu oceny ofert nie mniejszym niż ta, którą zastępuje. 

 

V. Miejsce i termin złożenia oferty. 

1. Ofertę złożyć należy w terminie do 8.02.2019 do  godz. 15:30 osobiście u Zamawiającego, pocztą 

na adres Centrum Integracji Społecznej w Ustce, 76-270 Ustka  ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 5.  

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty drogą elektroniczną. Decyduje data wpływu do CIS.  

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

VI. Kryterium wyboru oferty: 

Kryterium 1 - Cena 70% 

Kryterium 2 - Doświadczenie osób wykonujących osobiście usługę 30% 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która przedstawi najniższą cenę oraz najwyższą liczbę 

punktów w zakresie doświadczenia. 



 

 

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. 

 

Sposób wyliczenia punktacji: 

Kryterium nr 1 - Cena 70 % 

 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Maksymalną liczbę punktów 70 otrzyma 

oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

natomiast oferty pozostałych Wykonawców otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie 

z poniższym wzorem: C= [(Cn / Cob) x 70%] x 100,00  

C – liczba punktów za kryterium cena,  

Cn- cena najniższa z oferowanych  

Cob - cena oferty badanej 

 

Kryterium nr 2 - Doświadczenie osób wykonujących osobiście usługę 30 %  

 Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie osób wykonujących osobiście usługę oferta 

Wykonawcy otrzyma punkty, gdy wykaże on doświadczenie: 

• od 1 roku do 2 lat doświadczenia i/lub 51-75godz. i/lub od 11 do 15osób - 1 pkt 

• powyżej 2 lat do 3 lat doświadczenia i/lub od 76 do 100godz. i/lub od 16 do 20osób - 2 pkt  

• powyżej 3 lat i/lub powyżej 100godz. i/lub powyżej 20osób – 3 pkt 

 

Punktacja w kryterium Doświadczenie ustalona zostanie wg następującego wzoru: D = [(Db / Dn) x 

30 %] x 100  

D – punktacja obliczona dla danej oferty według kryterium „doświadczenie”  

Dn – najwyższa ilość punktów w kryterium „doświadczenie”,  

Db – ilość punktów badanej oferty w kryterium „doświadczenie”.  

 

Przy zbiegu możliwości otrzymania punktów zarówno za liczbę osób oraz staż, przyznane zostaną 

punkty za to doświadczenie, które da większą liczbę punktów. 

  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert 

niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów, wg wzoru: 

P = C + D 

 

 

VII. Osoba do kontaktu 

Kamila Kieraś -  tel.726 06 04, w godz. 7.30 do 15.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

zał. nr 1 

do zapytania ofertowego 

2.RPO.UCUS.2019 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Centrum Integracji Społecznej w Ustce 

ul. Kard. Wyszyńskiego 5 

76-270 Ustka 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:       …………………………………………………………………….…… 

Adres siedziby Wykonawcy:    ………………………………………………………………………… 

NIP/PESEL:    ………………………………………………………………………… 

REGON:                ………………………………………………………………………… 

Numer telefonu:               ………………………………………………………..……………….. 

Numer faksu:                ………………………………………………………………………… 

Adres mailowy                             

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn……………….. dot. poradnictwa 

dietetycznego  w ramach projektu „Usteckie Centrum Usług Społecznych” 

 

Lp. Usługa 

Osoba 

bezpośrednio 

realizująca 

zadanie 

(nazwisko i 

imię) 

Cena netto  

za 1 godzinę 

Cena brutto  

za 1 godzinę 

1 Poradnictwo dietetyczne 
   

 

1.Powyższa cena obejmuje pełny zakres usługi określony w warunkach przedstawionych w 

opisie przedmiotu zamówienia. 

2. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

- ustanowienia osoby do kontaktu w sprawie realizacji usługi ............................. 

             (imię i nazwisko)  

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

 

Przedstawiciel Wykonawcy 

            

  .................................................... 

            ( podpis i pieczęć ) 

Data : ..........................................



 

 

 

 

 

 

zał. nr 2 

do zapytania ofertowego 

2.RPO.UCUS.2019 

 

...................... dnia,......................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

............................................................. 

Nazwa wykonawcy 

                                                                    

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z 

POSTĘPOWANIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opieki nad 

osobami zależnymi, niesamodzielnymi, w ramach projektu pn. „Usteckie Centrum Usług 

Społecznych” oświadczam/y, że: 

1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy 

żadnej z przesłanek zapisanych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawa zamówień 

publicznych, 

2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 

ust 1b,tj: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 

 

......................................... , dnia ........................................ 

             Miejscowość                                  Data 

                                                                                            

                                             

                                                                                         

................................................................ 

                   Podpis wykonawcy 

 

 


