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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

prowadzonym na podstawie 
art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),  
 

którego przedmiotem są usługi społeczne w postaci usług cateringowych dla 
uczestników konferencji organizowanych w ramach projektu „Centrum 

wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi 
w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie” 

 
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi 
priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne 

i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – 
zit, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób 

niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności 
placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych 

(dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego). 
 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

 
1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle 

Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30 – 

663 Kraków.  
2. Telefon i telefaks: +48 (12) 44-67-500, faks: +48 (12) 44-67-501.  

3. Adres e-mail: mco@mco.krakow.pl; maciasa@mco.krakow.pl.  
4. Adres strony internetowej: https://mco.krakow.pl/.  
5. Informacje dotyczące zamówień publicznych: 

 https://mco.krakow.pl/zamowienia-publiczne/ 
https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=39&mmi=9992 

 
II. Opis przedmiotu oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych dla uczestników 
dwóch konferencji, w postaci przerw kawowych oraz lunchów. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do 
ogłoszenia stanowiącym opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3 do 
ogłoszenia stanowiącym wzór umowy. 

3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  55520000-1, 
55321000-6. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6. Z wybranym w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania Wykonawcą 

zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia. 
 

 

https://mco.krakow.pl/zamowienia-publiczne/
https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=39&mmi=9992
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III. Miejsce i termin składania ofert: 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Krakowie przy ul. Wielickiej 
267 w Sekretariacie - pok. nr 122 (czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 

7:25 - 15:00), w terminie do dnia 30 września 2019 r. do godz. 12.00. 
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Krakowie 

przy ul. Wielickiej 267 w pok. nr 121 (I piętro) w dniu 30 września 2019 r. 
o godz. 12.30. 

 

IV. Kryteria oceny ofert:  

1. Cena – 100% 

Kryterium ceny zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę 

w formularzu ofertowym ceny brutto za realizację jednej usługi cateringowej. Ocena 
punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

 

C = (najniższa cena ofertowa ÷ cena oferty rozpatrywanej) x 100 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

zatrudniają osoby biorące udział przy produkcji i transporcie żywności 
posiadające aktualne badania sanitarne. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
posiadają doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia – za 
spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający 

uzna zrealizowanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu 

składania ofert przynajmniej dwóch usług cateringowych dla grupy min. 30 osób 
o wartości co najmniej 1 350,00 zł brutto. 

3. Wymaga się od Wykonawcy, aby: 

a) jego działalność obejmowała społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami co najmniej jednej z poniższych grup społecznie 

marginalizowanych: 
i. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), 
ii. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 645, 691 i 868), 

iii. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w 

integracji ze środowiskiem, 
iv. osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 546 i 960), 

v. osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
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o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930), 
vi. osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 

2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 

1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 
783), 

vii. osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, 
posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, 

viii. osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej 

sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych 
i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. 

o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749) 

 

Zamawiający określa, iż minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób 
należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej, wynosi 

nie mniej niż 30% osób zatrudnionych przez Wykonawcę albo jego jednostki. 
 
lub: 

b) w związku z realizacją zamówienia zatrudniał osobę(y) z co najmniej jednej 
z poniższych grup1: 

i. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

ii. młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu 

przygotowania zawodowego, 
iii. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, 

iv. innych osób niż określone w tiret i, ii, iii, o których mowa w ustawie 

z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. 
poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych 

przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku 
polskim, pismem czytelnym. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną 
ofertę. 

2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy, za które uznaje się osoby wskazane we 

właściwym rejestrze lub w stosownym pełnomocnictwie. 
3. Na ofertę składają się: 

                                           
1 Zamawiający określa, że wyżej wskazana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zawarcia umowy na realizację zamówienia, nieprzerwanie przez cały okres jej trwania (czyli min. do 31 maja 2021 
r.). W celu weryfikacji spełnienia klauzuli społecznej Zamawiający może wymagać od Wykonawcy przedstawienia 
umowy o pracę wraz z zakresem obowiązków i comiesięcznej listy obecności potwierdzającej trwanie umowy. Należy 
jednak pamiętać, że osoba ta musi wyrazić zgodę na dostęp przez Zamawiającego do swoich danych osobowych. 
Osoba, która takiej zgody nie wyrazi nie może brać udziału w realizacji zamówienia. 
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a. Formularz ofertowy – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 
ogłoszenia. 

b. Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do ogłoszenia 
c. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (o ile 

nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów). 
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność do momentu otwarcia ofert. 

5. Koperta zawierająca ofertę powinna być oznakowana w następujący sposób: 

 
ZP 8/2019 

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle 
Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie 

ul. Wielicka 267, 30 – 663 Kraków 

OFERTA NA REALIZACJĘ USŁUG CATERINGOWYCH DLA 

UCZESTNIKÓW KONFERENCJIORGANIZOWANYCH W RAMACH 
PROJEKTU „CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH I 

OPIEKI NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI W MIEJSKIM 

CENTRUM OPIEKI W KRAKOWIE” 

 

6. Koperta powinna być opatrzona pieczęcią firmową Wykonawcy zawierającą 

adres jego siedziby, aby możliwy był jej zwrot bez otwierania w przypadku 
złożenia jej po terminie wskazanym w pkt. III ppkt 1 informacji dotyczącej 
miejsca i terminu składania ofert. 


