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Dwikozy dnia 2017-07-28 

OPS.5113.D1.2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach zaprasza do przedstawienia ofert dla zadania pn.: 

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 

 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

Żywieniem będzie objęte około 100 osób dziennie, w dniach nauki w szkole. 

Proponowane zestawy: 

gorący posiłek w postaci II dania, proponowane zestawy: pierogi – nadzienie różne; kopytka – 

dodatki różne; naleśniki - nadzienie różne; kotlet mielony – dodatki ziemniaki (kasza, ryż), 

surówka; ryba - dodatki ziemniaki (kasza, ryż), surówka; danie drobiowe – dodatki ziemniaki 

(kasza, ryż); gołąbki – sosy różne; gulasz – dodatki ziemniaki (kasza, ryż), surówka; placki 

ziemniaczane – sos; pulpety w sosie – surówka. 

Gramatura posiłków: 

ziemniaki (kasza, ryż) – 200 g., mięso lub ryba – 100 g., surówki – 100 g., naleśniki, pierogi, 

gołąbki, kopytka, placki ziemniaczane, itp. – 300 g. na porcję. 

Posiłki przygotowywane będą zgodnie z warunkami i wymaganiami zawartymi 

w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty 

oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 

zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154). 

Posiłek pakowany będzie w opakowanie jednorazowe + sztućce i dostarczany w godzinach 

wskazanych przez dyrektorów szkół. 

W celu zapewnienia różnorodności posiłków należy podawać inny zestaw każdego dnia.  

Zamówienie obejmuje osiem szkół, w miejscowościach: Gałkowice, Stary Garbów, Gierlachów, 

Mściów, Słupcza, Winiary, Dwikozy, Góry Wysokie. 

 

Termin wykonania zamówienia: 

Przedmiot zamówienia należy realizować w terminie od 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r. (do 

zakończenia roku szkolnego). 
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Sposób przygotowania oferty: 

1. Wykonawca określi w ofercie ostateczną cenę brutto jednego posiłku dla jednego dziecka 

zawierającą wszystkie czynności ją tworzące, łącznie z podatkiem VAT. 

2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) Formularz oferty na załączonym druku. 

2) Dane dotyczące wiarygodności prawnej i ekonomicznej oferenta: 

− Dokumenty stwierdzające, że osoby wykonujące zamówienie posiadają uprawnienia 

do wykonywania usług w tym: należy przedłożyć kopię orzeczeń lekarskich 

niezbędnych przy wykonywaniu czynności, polegających na kontakcie z żywnością. 

− Odpowiednie atesty dopuszczające stosowanie pojemników i opakowań do 

przewożenia żywności. 

− Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu 

samochodów dostawczych do przewożenia posiłków. 

Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych 

za zgodność z oryginałem kopii. 

3. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 11.08.2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dwikozach 

ul. Spółdzielcza 15 pokój nr 28 w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail) – skan oferty 

wraz z załącznikami na adres e-mail ops@dwikozy.gmina.pl – oferty które wpłyną po terminie 

nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu najkorzystniejszej oferty. 

4. Oferty cenowe muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacji oferenta. 

5. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez 

podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu. 

6. Z rozstrzygnięcia postępowania Wykonawcy otrzymają pisemną informację. 

7. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Pani Joanna Sekulska w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1430 tel. 15 8311816 

 

Kryteria oceny oferty: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:  

Cena brutto – 100% - przy spełnieniu wyżej określonych wymagań. 

 

Informacje dodatkowe: 

Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie iloczyn ceny jednostkowej określonej w złożonej ofercie 

i zaakceptowanej przez zamawiającego oraz ilość wydanych posiłków stanowiących przedmiot 

zamówienia. 
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Termin płatności: 

Płatność następować będzie w rozliczeniu miesięcznym w terminie 30 dni od daty złożenia faktury 

VAT potwierdzonej zestawieniem liczby wydanych posiłków. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Wzór umowy. 


