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1.   Cel RFP 

Niniejszy dokument stanowi Zapytanie Ofertowe (RFP) w oparciu o zasadę konkurencyjności. 

Celem RFP jest otrzymanie ofert na świadczenie usługi sprzedaży i dostaw usług 
żywieniowych z uwzględnieniem diet specjalistycznych dla pacjentów Dziennego Domu 
Opieki Medycznej w Katowicach, ul. Morawa 31 i wyłonienie dostawcy, z którym zostanie 
podpisana umowa w zakresie przedmiotowych usług, szczegółowo określonym poniżej. 
Okres na jaki zostanie zawarta umowa o świadczenie usług: od dnia 08.08.2016 do 30.04.2018r. 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 701 i 
następne. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
2.    Założenia merytoryczne RFP 
 
2.1 Przedmiot RFP 

Przedmiotem RFP jest świadczenie usług sprzedaży i dostaw diet specjalistycznych dla 

pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Katowicach, ul. Morawa 31 według 

poniższych założeń merytorycznych. 

2.2 Termin rozpoczęcia świadczenia usług: 08.08.2016  
2.3 Wymagany zakres oferty zawiera Załącznik nr 1 do RFP.  
2.4 Wzór umowy o współpracy stanowi Załącznik nr 2 do RFP. 

 

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie następujące wymagania: 

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (w tym doświadczenie przy organizacji cateringu-

żywienia pacjentów placówek medycznych) oraz dysponują potencjałem technicznym (w tym 

zaplecze do przewożenia cateringu) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta Zobowiązania  

o zachowaniu poufności w brzmieniu określonym w Załączniku nr 3 do RFP oraz Zobowiązanie 

Dostawców/ Wykonawców do przestrzegania Zasad Etycznego Zachowania się Dostawców  

w Kontaktach z Grupą EMC w brzmieniu określonym w Załączniku nr 4 do RFP.  

  

3.     Szczegółowe wymagania na temat oferty 
3.1. Oferta powinna uwzględniać zakres opisany w punkcie 2 RFP. 
3.2. W ofercie należy podać: 

 termin ważności oferty (minimum 2 miesiące) 

 termin płatności (preferowany 30 dni) 

 termin dostaw – zgodnie z zapisami umowy (załącznik nr 2 do RFP) 
3.3. Wszystkie ceny ofertowe powinny zostać wyrażone w PLN. 

3.4. Dodatkowe warunki 
Wykonawcy oświadczają, iż do realizacji zamówienia, przez cały okres trwania umowy, będą 

zatrudniać na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej co najmniej jedną osobę 

spośród wymienionych poniżej kategorii: a) bezrobotne lub młodociane w celu przygotowania 
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zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 

99 poz. 1001 z późn. zm.), lub b) niepełnosprawne, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), lub c) inne niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach 

Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143).  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:10%. 

 Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. Na etapie składania 

oferty wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu kryterium klauzuli społecznej. Na etapie 

podpisania umowy przedstawia odpowiedni dokument o spełnieniu kryterium. Dokumentem tym 

jest w przypadku: a) osób bezrobotnych - zaświadczenie z właściwego im urzędu pracy; b) osób 

młodocianych w celu przygotowania zawodowego – dokument potwierdzający wiek osoby oraz brak 

kwalifikacji zawodowych; c) osób niepełnosprawnych - orzeczenie o niepełnosprawności wydane 

przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej 

niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; d) osób 

bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności - zaświadczenie z 

ośrodka pomocy społecznej (gminnego lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej), informacja ze 

schroniska lub domu dla bezdomnych, w którym dana osoba przebywa i realizuje program 

wychodzenia z bezdomności; e) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii 

w zakładzie lecznictwa odwykowego - zaświadczenie o odbyciu programu psychoterapii uzależnień 

od podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne 

w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu; f) uzależnionych od narkotyków lub innych 

środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej - 

zaświadczenie zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające, że osoba jest osobą uzależnioną od 

narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w 

zakładzie opieki zdrowotnej; g) chorych psychicznie - zaświadczenie zakładu opieki zdrowotnej 

potwierdzające, że osoba jest osobą chorą psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia 

psychicznego; h) zwalnianych z zakładów karnych mających trudności w integracji ze środowiskiem - 

zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej potwierdzającego, że osoba jest osobą zwalnianą z 

zakładu karnego, mającą trudności w integracji ze środowiskiem; i) uchodźców realizujących 

indywidualny program integracji – zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie 

potwierdzające, że osoba jest uchodźcą realizującym indywidualny program integracji, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej. j) do każdego z dokumentów wymienionych w punktach od a) do i) 

wykonawca załącza potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy zawartej z osobą 

zatrudnioną do realizacji zamówienia, oraz oświadczenie osoby o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w związku z realizacją zamówienia. Na etapie realizacji umowy wykonawca musi 

co miesiąc składać, łącznie z fakturą za wykonaną usługę, dokumenty potwierdzające, że dana osoba 

zaangażowana jest w realizację zamówienia. Dokumentem tymi są: a) oświadczenie wykonawcy, że 

nadal zatrudnia daną osobę; b) oświadczenie osoby, że uczestniczy w realizacji zamówienia. W 

przypadku niezłożenia przez wykonawcę, łącznie z fakturą oświadczeń, zostanie na niego nałożona 

jest kara w wysokości 50% wartości faktury. Kara zostanie potrącona z należności wynikającej z 

faktury. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonania zamówienia poprzez 

zbadanie rzeczywistych warunków jego wykonania. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie 
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prawo wstępu do siedziby wykonawcy lub innego miejsca wykonania zamówienia w celu weryfikacji 

rzeczywistego udziału osób zatrudnionych przy wykonaniu zamówienia 

3.5. Ocena oferty 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w 

postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana 

zostanie ocenie punktowej.  

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium: 

Cena – 70% 

Jakość – 20% 

Spełnienie warunków dodatkowych opisanych w 3.4. (klauzule społeczne) – 10%.  

 

1. Opis sposobu obliczania kryterium. 

a) Cena – 70%  

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami za 

osobodzień.  

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:  

C = (Cmin : C0) x 70 gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, Cmin – najniższa cena 

spośród ważnych ofert, C0 – cena obliczona badanej oferty. Maksymalna liczba punktów do 

uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

b) Jakość – 20%  

Pod pojęciem jakości, Zamawiający rozumie formę dostarczania posiłków (opakowania 

jednorazowe plastikowe wraz z kompletem jednorazowych sztućców). Zamawiający oczekuje 

również, doposażenia istniejącego w DDOM aneksu kuchennego w artykuły niezbędne do 

przygotowania napojów gorących: kawa op. 500 g /tydzień, herbata czarna op. 100szt./tydzień, 

herbata owocowa op. 50 szt. /tydzień, cukier – 1 kg oraz butelkowanej 0,5 l wody mineralnej 

gazowanej i niegazowanej (35 butelek niegazowanej, 35 butelek gazowanej / tydzień) dla 

pacjentów DDOM.  

Punkty za kryterium „jakość” będą przyznawane następująco: 

20 pkt. – spełnienie oczekiwań jakościowych Zamawiającego 

0 pkt. – niespełnienie oczekiwań jakościowych Zamawiającego  

 

c) Spełnienie warunków dodatkowych opisanych w 3.4. (klauzule społeczne) – 10%  

Punkty za kryterium „klauzul społecznych” będą przyznawane następująco: 

10 pkt. – spełnienie warunków dodatkowych (pkt. 3.4.) Zamawiającego 

0 pkt. – niespełnienie warunków dodatkowych (pkt. 3.4.) Zamawiającego  
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Łączna ilość punktów przyznana oferentowi będzie sumą: 

O = (Cmin : C0) x 70 + (ilość punktów przyznanych za spełnienie kryteriów jakościowych) + (ilość 

punktów przyznanych za kryterium klauzul społecznych)  

 

O – łączna liczba punktów oferty.  

 

Ważna oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów, uznana zostanie za 

najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do 

podpisania umowy stanowiącej załącznik nr 2 do RFP. 

Wykluczenia 
Oferenci nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: -uczestniczeniu w spółce jako 

wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; -posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; -

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; -

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3.6. Do oferty należy załączyć: 

 Podpisane Zobowiązanie o zachowaniu poufności o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do RFP; 

 Podpisane Zobowiązanie Dostawców/Wykonawców do przestrzegania Zasad Etycznego 
Zachowania się Dostawców/Wykonawców w Kontaktach z Grupą EMC zgodnie z treścią 
Załącznika nr 4 do RFP; 

 Uzupełniony Załącznik nr 1 do RFP  

 Kopię aktualnego wypisu z rejestru KRS lub CEIDG 

 Dane osoby upoważnionej do współpracy z Grupą EMC w zakresie opracowania i negocjacji 
złożonej oferty (Imię i nazwisko, stanowisko, nr tel. stacjonarnego i komórkowego oraz adres e-
mail). 

 oświadczenia 
- że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 
- że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 
- że Oferent posiada uprawnienia do wykonania zamówienia określonego w Warunkach 
Przetargu. 
- że Oferent zobowiązuje się zawrzeć umowę z Organizatorem, której wzór z najważniejszymi 
założeniami stanowi Załącznik nr 2 do RFP i nie ma do niej uwag. Oferta stanowić będzie 
załącznik do Umowy. 
- że Oferent akceptuje warunki zawarte w RFP. 

3.7. Oferta musi być podpisana (każda jej strona), przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń 

woli w imieniu Oferenta 
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4. Warunki formalne przetargu 

a. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy: 

 Posiadają rejestrację na terenie Polski i prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski 

 Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności, lub czynności. Organizator 
uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli przedmiot zamówienia znajduje się w 
zakresie działalności Wykonawcy oraz prowadzi działalność także w zakresie tożsamym z 
przedmiotem zamówienia.  

 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także pracowników 
zdolnych do wykonania zamówienia. 

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie 
zamówienia. 

 Zagwarantują stałość cen w okresie trwania umowy oraz ciągłość dostaw: 
- w trakcie trwania umowy zastrzega się realizację zamówień wg cen przetargowych, dopuszcza 
się zmiany cen wyłącznie z przyczyn niezależnych od dostawcy: przewidzianych urzędowo, 
wynikających ze znaczącej zmiany kursu walut, podatków, stawek celnych; o czym Oferent 
powinien wcześniej zawiadomić pisemnie Organizatora, 
- zaproponowana w ofercie cena  obejmuje dostawę do wskazanego miejsca odbioru, bez 
ponoszenia przez Organizatora dodatkowych kosztów, 
 

b. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań 
przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub 
osobę upoważnioną, która otrzymała stosowne pełnomocnictwo. 

c. Grupa EMC dokona wyboru Dostawcy na podstawie ofert złożonych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w niniejszym RFP.  

d. Grupa EMC po podpisaniu Załączników nr 3 i 4 do RFP odpowie na dodatkowe pytania Oferentów. 
e. Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.  
f. Wszelkie pisemne odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów, dodatkowe materiały będą 

przesyłane pocztą elektroniczną do wszystkich firm, które potwierdziły przystąpienie do procesu 
RFP. 

g. Grupa EMC nie zwraca materiałów przesłanych przez oferentów. 
h. Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane  

w formie pisemnej (nie dotyczy pytań zadawanych na etapie przygotowania oferty). 
i. Grupa EMC zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji zgromadzonych w ramach 

otrzymanych odpowiedzi również po zakończeniu postępowania. 
j. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent. 
k. Grupa EMC zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w całości lub ich części bez podawania 

przyczyn.  
l. Grupa EMC zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru oferenta i/lub 

odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn; z tego tytułu oferentowi nie przysługują żadne 
roszczenia wobec EMC. 

m. Grupa EMC zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru oferentów, z którymi będą prowadzone 
negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych ofert (w tym w szczególności 
według zakresu usług lub obszaru działania) oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym 
dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub 
część zakresu złożonej oferty. 
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n. Grupa EMC po wstępnej analizie ofert zastrzega sobie prawo zadania oferentom dodatkowych 
pytań dotyczących złożonej odpowiedzi na RFP. 

o. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi Grupy EMC i zostały podane 
wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na niniejsze RFP. Dokument oraz wszystkie jego kopie są 
własnością Grupy EMC. Zawartość dokumentu ma charakter poufny i nie może być ujawniona 
osobom trzecim bez wcześniejszej zgody Grupy EMC  

p. Każdy z Oferentów otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od  
przeprowadzenia procedury wyboru Dostawcy. 

q. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie 
mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c. 

r. W przypadku kiedy złożona przez Wykonawcę oferta nie spełnia wymogów określonych przez 
Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu, w tym nie zawiera wszystkich niezbędnych załączników, 
Organizator wzywa Wykonawcę do poprawienia oferty lub jej uzupełnienia. W przypadku 
nieuzupełnienia przez Wykonawcę oferty oraz gdy przedmiot oferty nie odpowiada warunkom 
przedstawionym w niniejszym ogłoszeniu, oferty nie są brane pod uwagę przez Organizatora. 

5.  Sposób, miejsce i termin składania ofert 
Ofertę można składać: 

 w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) z dopiskiem w treści wiadomości e-

mail: PRZETARG NA WYŁONIENIE ŚWIADCZENIODAWCY USŁUG ŻYWIENIOWYCH Z 

UWZGLĘDNIENIEM DIET SPECJALISTYCZNYCH ORAZ ICH DOSTAW DLA PACJENTÓW 

DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KATOWICACH na adres e-mail: katowice@emc-sa.pl 

(przy czym oryginały dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną należy dostarczyć 

niezwłocznie do EMC Silesia Sp. z o.o. Szpital Geriatryczny im Jana Pawła II, ul. Morawa 31, 40-

353 Katowice) 

 w formie papierowej (podpisane dokumenty) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: PRZETARG 

NA WYŁONIENIE ŚWIADCZENIODAWCY USŁUG ŻYWIENIOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM DIET 

SPECJALISTYCZNYCH ORAZ ICH DOSTAW DLA PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU OPIEKI 

MEDYCZNEJ W KATOWICACH na następujący adres: EMC Silesia Sp. z o.o. Szpital Geriatryczny 

im Jana Pawła II, ul. Morawa 31, 40-353 Katowice 

w nieprzekraczalnym terminie do 01.08.2016 do godz. 15:00.  

6. Informacje o kontaktach w EMC Silesia sp. z o.o. 
 

Dodatkowych wyjaśnień w sprawie zapytania ofertowego udzielać będzie: 
Anna Brzęska-Mikoda, mail: anna.brzeska-mikoda@emc-sa.pl, tel. 512 310 081 
 

7.     Odpowiedzi na pytania Oferentów 

 Grupa EMC zastrzega sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na pytania zadane w sposób pisemny 
lub za pomocą poczty elektronicznej. 

 Odpowiedzi na pytania wraz z treścią pytania będą przekazywane wszystkim Oferentom biorącym 
udział w postępowaniu przetargowym.  
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