Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
w Podprogramie 2015

Gdańsk, dnia 06.10.2015 r.
Zapytanie ofertowe na wynajęcie lokalu w celu wykonania działań towarzyszących w zakresie edukacji
żywieniowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża jako Organizacja Partnerska Regionalna
(Zamawiający) na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Agencji Rynku Rolnego
uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ). Celem PO PŻ
jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i przyczynianie się do
ich włączenia społecznego. PO PŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
1. Przedmiot zamówienia:
Wynajęcie lokalu do przeprowadzenia działań w ramach środków towarzyszących mające na celu
wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Środki
towarzyszące mają na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie
społeczności lokalnych, w szczególności poprzez:
- zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia
z ubóstwa
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby
samotne). Wsparciem osób najbardziej potrzebujących w PO PŻ, prócz darów żywnościowych, jest
podniesienie poziomu ich wiedzy z zakresu przygotowywania posiłków, zdrowego żywienia
i prowadzenia domowego budżetu.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Najemca zapewnia salę szkoleniową do przeprowadzenia działań edukacyjnych w zakresie zdrowego
odżywiania oraz samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i/lub
zaplecze gastronomiczne do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych. W każdych zajęciach
uczestniczyć będzie około 20 osób/4 rodzin. Zajęcia prowadzone będą cyklicznie, minimum raz w
miesiącu. Beneficjentami zajęć będą odbiorcy pomocy żywnościowej na terenie Człuchowa, Gdańska,
Kartuz, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka, Miastka, Nowego Dworu Gdańskiego oraz Tczewa.
Prowadzone działania:
1. Warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych,
kuchmistrzów,

dietetyków,

pokazujące

różne

możliwości

przygotowania

potraw

i wykorzystania artykułów spożywczych (makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki
kukurydziane, mleko UHT, groszek z marchewką, sok jabłkowy, koncentrat pomidorowy, dżem
truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy);
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2. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia;
3. Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
i przeciwdziałania marnowaniu żywności;
4. Warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu
domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem
wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych);
Lokal musi być dostosowany do przeprowadzania tego typu zajęć, tj. posiadać salę na ok. 20 osób,
wyposażoną w krzesła i ławki lub krzesła z ruchomymi pulpitami, tablicę ścieralną lub flipchart.
W przypadku warsztatów kulinarnych musi być wyposażony w zaplecze gastronomiczne i posiadać
ważną decyzję właściwego miejscowo Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.
Preferowane są lokale pozbawione barier architektonicznych i łatwo dostępne dla osób
niepełnosprawnych ruchowo.
Zajęcia realizowane będą od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2016 r.
3. Wymagana dokumentacja:
- dokumenty potwierdzające możliwość dysponowania lokalem;
- decyzja Sanepidu o zatwierdzeniu zakładu;
- wypełnione załączniki stanowiące integralną część oferty;
- od 3 do 5 fotografii lokalu, którego dotyczy przedstawiona oferta, w tym 1 zdjęcie budynku, w którym
znajduje się lokal.
Kompletna oferta składa się z poprawnie, czytelnie wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego
Załącznika do niniejszego zapytania oraz fotografii dołączonych na płycie CD/DVD lub przesłanych
elektronicznie. Dopuszczalne jest składanie oferty częściowej.
W przypadku braków formalnych Oferent jest wzywany do uzupełnienia braków w ciągu 2 dni od dnia
dostarczenia zawiadomienia o wezwaniu. Zamawiający może się zwrócić do Oferenta również z prośbą
o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Termin składania ofert: do 14.10.2015 r. do godz. 15.30.
Oferty złożone po wskazanym terminie będą odrzucane z przyczyn formalnych.
W przypadku braku wyboru Oferenta w wyniku np. braku ofert lub odrzucenia wszystkich ofert
Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. Komisyjna
analiza ofert rozpocznie się dnia 19.10.2015 r. o godz. 13.00.
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Sposób składania ofert:
- pisemnie w sekretariacie Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża,
ul Kurkowa 8 , 80-803 Gdańsk; fotografie na płycie CD/DVD lub przesłane na adres
gdansk.organizacyjny@pck.org.pl w dniu złożenia dokumentów w sekretariacie;
- drogą elektroniczną na adres e-mail gdansk.organizacyjny@pck.org.pl (skany dokumentów
podpisanych odręcznie);
- faksem na nr 58 3011485
Wyjaśnień dotyczących oferty udziela Pani Gabriela Wolska w siedzibie Pomorskiego Oddziału
Okręgowego PCK, ul. Słowackiego 14, Gdańsk, tel. 58 341 04 93,
e-mail gdansk.organizacyjny@pck.org.pl, poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 15.30.
Kryteria oceny oferty: 85% cena, 15% - dostępność lokalu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Lp.
1.

Kryterium
Cena brutto za 1 godzinę (60 minut) wynajmu

Punktacja

Legenda

85

30 – najniższa cena. Pozostali Oferenci będą
mieli przyznawane punkty według wzoru:
Liczba

punktów

=

cena

brutto

oferty

najtańszej x 30 pkt/cena brutto oferty
badanej. Wynik będzie zaokrąglony do 1
miejsca po przecinku.
2.

Dostępność lokalu dla osób niepełnosprawnych

15

15 – Oferent spełnia 3 kryteria dostępności
przedstawione w Załączniku do zapytania
10 – Oferent spełnia 2 kryteria dostępności
przedstawione w Załączniku do zapytania
5 – Oferent spełnia 1 kryterium dostępności
przedstawione w Załączniku do zapytania
0 – Oferent nie spełnia żadnego kryterium
dostępności przedstawionego w Załączniku do
zapytania
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Załącznik do zapytania ofertowego
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
(nazwa, adres i NIP Oferenta)

Oferta na udostępnienie lokalu
Kryterium cenowe:
Cena brutto za 1 godzinę (60 minut) udostępnienia lokalu wynosi ………………. Zł
Kryterium dostępności lokalu dla osób niepełnosprawnych:
Lokal znajduje się w budynku zaopatrzonym w podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo –
TAK/NIE*
Lokal znajduje się na parterze budynku lub w budynku znajduje się winda osobowa – TAK/NIE*
Toalety w budynku dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – TAK/NIE*

…….……………….………………, dnia …………………………
Miejscowość

………………………………………………………………………….……..
Pieczęć i podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Oferenta

* - niepotrzebne skreślić
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