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Ogłoszenie
Numer

Id

2021-13686-52535

52535

Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.01.00-00-T147/18 - Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk

Tytuł

„Dostawa artykułów spożywczych – zimny bufet” w ramach
projektu pn.: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających,

Warunki zmiany umowy
27. Zmiany umowy: Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy, w tym zmianę terminu
realizacji umowy, w następujących przypadkach:
27.1. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także
innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,
27.2. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących
Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń, Instytucji Zarządzającej, itp.
27.3. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem działania siły wyższej lub wystąpienia
obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
27.4. w przypadku wystąpienia awarii, siły wyższej np. klęski żywiołowe, konﬂikt zbrojny, zdarzenia
związane z działaniem sił natury, ogłoszenia stanu epidemicznego, pandemii itp.
27.5. Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę
dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
27.6. Z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego możliwe jest wydłużenia/skrócenie
terminu wykonania zamówienia,
27.7. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
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27.8. w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany
wynikły w trakcie realizacji zamówienia,
27.9. zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia, itp.
27.10. zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych
itp.
28. Warunki dokonania zmian:
28.1. zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na
piśmie (w formie aneksu), pod rygorem nieważności,
28.2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
28.2.1. Opisze zaistniałe okoliczności,
28.2.2. Uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
28.2.3. Obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
28.2.4. Opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.
28.3. wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-06-07
1. Zapytanie ofertowe - Zimny Bufet
2. Wzór umowy - zał. 4
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-06-08
1. Zapytanie ofertowe - AKTUALIZACJA

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2021-06-07

2021-06-08

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2021-06-17 13:00:00

2021-06

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Społeczna Akademia Nauk
Sienkiewicza 9
94-274 Łódź
NIP: 7251056220
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Osoby do kontaktu
Maciej Kiełbasiński
tel.: 426646610
e-mail: mkielbasinski@san.edu.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

„Dostawa artykułów spożywczych – zimny bufet”
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
2. Przedmiot zamówienia: „Dostawa artykułów spożywczych – zimny bufet” w ramach projektu
pn.: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr
umowy: POWR.03.01.00-00-T147/18.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – przedmiotem zamówienia jest sukcesywna
dostawa produktów spożywczych do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do wskazanego
pomieszczenia na parterze, w szczególności:
3.1. soków owocowych – opakowanie jednostkowe min. 200 ml butelka PET (sok jabłkowy,
pomarańczowy, winogronowy, ananasowy itp. dopuszcza się inne opakowanie jednostkowe po
uzgodnieniu z Zamawiającym,
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3.2. sok owocowo – warzywny w butelce min. 300 ml. butelka PET, dopuszcza się inne opakowanie
jednostkowe po uzgodnieniu z Zamawiającym,
3.3. suszonych owoców, w tym ekologicznych, np. orzechy, śliwka, morele np. mieszanka studencka
(mieszanka różnych suszonych owoców, orzechów, pestek słonecznika, dyni), nie dopuszcza się bez
zgody Zamawiającego samych pestek słonecznika, dyni - opakowanie jednostkowe min. 100 g.
3.4. ciastek zbożowych, ciasteczek, batonów, w tym ekologicznych w opakowaniach jednostkowych
– ciastka min. 200 g, baton – min. 40 g.
3.5. ciastek zbożowych – różne smaki np. z orzechami i miodem, Müsli, z mlekiem, z owocami,
opakowanie kartonowe zawierające min. 24 ciastka (6 x 4 ciastka (4 ciastka w opakowaniu jedn.) –
min. 300 g. – 1 sztuka
3.6. ciastek z bakaliami – w opakowaniach min. 135g.
3.7. ciastek biszkopty z galaretką smakową w czekoladzie (w polewie czekoladowej – nie dopuszcza
się wyrobów czekoladopodobnych) w opakowaniach jednostykowych min 145 g.
3.8. Tabliczka czekolady, w tym:
3.8.1. czekolada mleczna twarda w tabliczce o gramaturze 100g. Czekolada winne spełniać
minimalne wymagania tj.:
3.4.1.1 czekolada pełna w tabliczkach,
3.4.1.2 kaloryczność czekolady – co najmniej 500 kcal. w 100g. produktu,
3.4.1.3 zawartość masy kakaowej min. 28 %,
3.4.1.4 konsystencja: jednolita twarda, łamliwa,
3.4.1.5 barwa: brązowa,
3.4.1.6 powierzchnia górna: błyszcząca, gładka z wyraźnym odciskiem formy,
3.4.1.7 zapach i smak właściwy dla czekolady mlecznej,
3.8.2. czekolada mleczna z bakaliami (rodzynkami i orzechami). Czekolada twarda, mleczna z
bakaliami (rodzynkami i orzechami) w tabliczce o gramaturze 100g. Czekolada winna spełniać
minimalne wymagania tj.:
3.8.2.1. kaloryczność czekolady co najmniej 500 kcal. w 100 g. produktu,
3.8.2.2. zawartość masy kakaowej min. 27%,
3.8.2.3. konsystencja: jednolita twarda, łamliwa,
3.8.2.4. barwa: brązowa,
3.8.2.5. powierzchnia górna: błyszcząca, gładka z wyraźnym odciskiem formy,
3.8.2.6. zapach i smak właściwy dla czekolady mlecznej i użytych dodatków,
3.8.2.7. ilość dodatków nie mniej niż 14%,
3.8.3. czekolada mleczna z orzechami laskowymi. Czekolada twarda, mleczna z orzechami
laskowymi w tabliczce o gramaturze 100g. Czekolada winna spełniać minimalne wymagania tj.:
3.8.3.1. kaloryczność czekolady co najmniej 500 kcal. w 100 g. produktu,
3.8.3.2. zawartość masy kakaowej min. 27%,
3.8.3.3. konsystencja: jednolita twarda, łamliwa,
3.8.3.4. barwa: brązowa,
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3.8.3.5. powierzchnia górna: błyszcząca, gładka z wyraźnym odciskiem formy,
3.8.3.6. ilość dodatków nie mniej niż 14%,
3.8.3.7. zapach i smak właściwy dla czekolady mlecznej i użytych dodatków.
3.9. Wytrzymała torba papierowa z uchwytami (uszami), która pomieści zestaw artykułów
spożywczych dla jednej osoby
3.10. Wymagania wspólne dla wszystkich czekolad:
3.10.1. kartony zbiorcze z nazwą produktu i ilością, datą przydatności do spożycia,
3.10.2. opakowanie jednostkowe: folia aluminiowa i obwoluta papierowa lub folia aluminiowa
hermetycznie zgrzewana, opakowanie dopuszczone do kontaktu z żywnością,
3.10.3. opakowanie jednostkowe powinno być kolorowe i atrakcyjne graﬁcznie,
3.10.4. opakowanie jednostkowe każdej tabliczki czekolady musi posiadać datę przydatności
do spożycia, nazwę własną produktu, dane adresowe producenta, gramaturę, skład czekolady,
kaloryczność,
3.10.5. Zamawiający nie dopuszcza wyrobów czekoladopodobnych, opakowań świątecznych,
okolicznościowych, zastępczych.
3.11. Wymagania dla ciastek, ciasteczek, batonów:
3.11.1. kartony zbiorcze z nazwą produktu i ilością, datą przydatności do spożycia,
3.11.2. opakowanie jednostkowe: karton, obwoluta - folia aluminiowa hermetycznie zgrzewana,
laminat, lub inne opakowanie dopuszczone do kontaktu z żywnością,
3.11.3. opakowanie jednostkowe powinno być kolorowe i atrakcyjne graﬁcznie,
3.11.4. opakowanie jednostkowe musi posiadać datę przydatności do spożycia, nazwę własną
produktu, dane adresowe producenta, gramaturę, skład, kaloryczność,
3.11.5. Zamawiający nie dopuszcza produktów i ich części np. polewy - czekoladopodobnych,
opakowań świątecznych, okolicznościowych, zastępczych.
3.12. Wymagania dotyczące soków:
3.12.1. Opakowania zbiorcze z możliwością ustalenia asortymentu, np. zgrzewka ofoliowana,
3.12.2. Opakowanie jednostkowe zawiera nazwę własną, producenta, datę przydatności do spożycia,
pojemność, skład, ,
3.13. Data przydatności dostarczonych artykułów do spożycia: minimum 6 miesięcy od daty
dostawy, natomiast w przypadku suszonych owoców – np. mieszanki bakalii - dopuszcza się termin
przydatności minimum 3 miesiące od daty dostawy.
3.14. Zamawiający wskazuje, iż artykuły spożywcze nabywane są w związku z realizacją projektu
„Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”. Artykuły dostarczone przez Wykonawcę, będę przez
Zamawiającego kompletowane w zestaw o nazwie „ZIMNY BUFET”, odrębnie dla każdego uczestnika
projektu tj. dziecka lub osoby dorosłej, zestaw - zgodnie z poniższymi wskazówkami. Planowana
liczba do zamówienia zestawów „ZIMNY BUFET” wynosi 2 915 sztuk. Zamawiający zastrzega, iż
w przypadku braku możliwości realizacji zajęć, planowana liczba zestawów może ulec zmianie, a
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje roszczenie. Warunki współpracy zawiera wzór umowy – zał.
nr 4.
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3.15. Artykuły spożywcze - zimny bufet dla dziecka obejmuje co najmniej:
3.15.1. sok owocowy w butelce PET min. 200 ml – 1 sztuka
3.15.2. suszone owoce, w tym ekologiczne, orzechy, śliwka, morele np. mieszanka studencka
(mieszanka różnych suszonych owoców, orzechów, pestek słonecznika, dyni), nie dopuszcza się bez
zgody Zamawiającego samych pestek słonecznika, dyni - opakowanie jednostkowe min. 100 g. – 1
sztuka
3.15.3. zestaw „ciastka”:
3.15.3.1. ciastka zbożowe, ciasteczka, baton w opakowaniach jednostkowych – ciastka min. 200 g.,
baton – min. 40 g. - 2 różne artykuły; lub
3.15.3.2. ciastka z bakaliami min. 135 g., baton min. 40 g – dwa różne artykuły; lub
3.15.3.3. ciastka z galaretką smakową w czekoladzie min. 140 g., baton – dwa różne artykuły; lub
3.15.3.4. ciastka zbożowe (różne smak) opakowanie kartonowe (6 x 4 ciastka (4 ciastka wopakowaniu jedn.) – min. 300 g. – 1 sztuka
3.1.1. tabliczka czekolady – opakowanie jednostkowe min. 100 g – 1 sztuka.
3.11. Artykuły żywnościowe - zimny bufet dla osoby dorosłej obejmuje co najmniej:
3.11.1. sok owocowy, owocowo – warzywny min. 300 ml – 1 sztuka,
3.11.2. suszone owoce, w tym ekologiczne np. orzechy, śliwka, morele np. mieszanka studencka
(mieszanka różnych suszonych owoców, orzechów, pestek słonecznika, dyni), nie dopuszcza się bez
zgody Zamawiającego samych pestek słonecznika, dyni - opakowanie jednostkowe min. 100 g– 1
sztuka
3.11.3. zestaw „ciastka”:
3.11.3.1. ciastka zbożowe, ciasteczka w opakowaniach jednostkowych – ciastka min. 200 g. – 1
sztuka; lub
3.11.3.2. ciastka z bakaliami min. 135 g. – 1 sztuka; lub
3.11.3.3. ciastka z galaretką smakową w czekoladzie min. 140 g. – 1 sztuka; lub
3.11.3.4. ciastka zbożowe (różne smak) opakowanie kartonowe (6 x 4 ciastka (4 ciastka wopakowaniu jedn.) – min. 300 g. – 1 sztuka,
3.11.4. Tabliczka czekolady – opakowanie jednostkowe min. 100 g. – 1 sztuka
3.12. Sukcesywne dostawy planowane są dwa razy w każdym miesiącu prowadzenia zajęć
dydaktycznych – naukowych. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o zakresie
dostawy tj. asortymencie – złoży zamówienie. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostawy,
zgodnie z zamówieniem oraz zgodnie z terminem wskazanym w formularzu ofertowym, który
jednocześnie stanowi kryterium oceny oferty.
3.13. Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu w ramach przedmiotowego zamówienia,
jednakże po obustronnym uzgodnieniu i w zakresie ceny oferty.
4. Kody CPV: 15842200-4 Produkty z czekolady, 15842100-3 - Czekolada, 15842000-2 Czekolada
i wyroby cukiernicze, 15860000-4 – Kawa, herbata i podobne produkty, 15820000-2 - Sucharki
i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości, 15812000-3 – Wyroby
ciastkarskie i ciasta, 15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone, 15332410-1 –
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Owoce suszone, 15321000-4 – soki owocowe, w tym: 15321600-0 – sok jabłkowy, 15321100-5 –
sok pomarańczowy, 15321400-8 – sok ananasowy, 15321500-9 – sok winogronowy,
5. Informacje i osoby upoważnione do kontaktów: Maciej Kiełbasiński, tel. 42 664-66-10,
e-mail: mkielbasinski@san.edu.pl w zakresie procedury: Kinga Miśkiewicz, adres e-mail:
kingau@poczta.onet.pl.
6. Termin wykonania zamówienia: Dostawy będą realizowane sukcesywnie od dnia podpisania
umowy do dnia 30.12.2021 r. w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Wykonawcę zgłoszenia zapotrzebowania od Zamawiającego przekazanego e-mailem. (dopuszcza
się inną formę zgłoszenia zapotrzebowania, po uzgodnieniu z Wykonawcą). Termin dostawy
stanowi kryterium oceny oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji
zamówienia - na 2022 r. Zamawiający wskazuje, iż na zestaw dla 1 osoby zamierza przeznaczyć
kwotę brutto 20,00 PLN. Dostawy do siedziby Zamawiającego tj. Społeczna Akademia Nauk,
ul. Henryka Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, z obowiązkiem wniesienia artykułów do wskazanego
pomieszczenia na parterze. Planowana liczba do zamówienia zestawów „ZIMNY BUFET” wynosi 2
915 sztuk, z zastrzeżeniem wskazanym w zapytaniu.

Kody CPV
15321000-4 Soki owocowe
15321100-5 Sok pomarańczowy
15321400-8 Sok ananasowy
15321500-9 Sok winogronowy
15321600-0 Sok jabłkowy
15332410-1 Owoce suszone
15812000-3 Wyroby ciastkarskie i ciasta
15820000-2 Sucharki i herbatniki
15842000-2 Czekolada i wyroby cukiernicze
15842100-3 Czekolada
15842200-4 Produkty z czekolady
15860000-4 Kawa, herbata i podobne produkty
15890000-3 Różne produkty spożywcze i produkty suszone

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

łódzkie

Powiat

Gmina
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Łódź

Łódź-Śródmieście

Miejscowość
Łódź

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
9. Wymagane dokumenty do oferty:
9.1. Wypełniony formularz ofertowy – zał. 1
9.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania – zał. 2
9.3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał. 3,
9.4. odpis lub informację z KRS lub CEIDG sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
9.4.1. Wykonawca może wskazać na dostępność dokumentu, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim
przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez wykonawcę
dokument.
9.5. przykładowy wykaz artykułów spożywczych – proponowanego bufetu zimnego odrębnie dla 1
dziecka i dla 1 osoby dorosłej, z podaniem nazw własnych, gramatury, pojemności, zawartości masy
kakaowej w czekoladzie, itp.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych
dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
o których mowa w pkt. 9 podpkt. 9.4., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9 podpkt. 9.4., zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby
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Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
zapytaniu ofertowym i nie podlegają wykluczeniu z postępowania tj.: z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
8.1. Powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania rozumie się:
występowanie powiązań kapitałowych lub osobowych w rozumieniu wzajemnych powiązań między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
8.1.1. Uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej prawa handlowego;
8.1.2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki kapitałowej;
8.1.3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika;
8.1.4. 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. (zał. nr 3)
8.2. W stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
cena - 90%
1%=1 punkt

Czy kryterium cenowe?
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NIE

Opis
Termin realizacji dostawy (okres od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego na adres
e-mail Wykonawcy do dostarczenia odpowiedniego asortymentu do siedziby Zamawiającego) - 10%.
Wykonawca może zaproponować termin realizacji dostawy nie dłuższy niż 5 dni kalendarzowych.

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-06-08 - data opublikowania
-> 2021-06-17 13:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-06 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

