
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Odrodzenia 31
59-141 Chocianów

Znak sprawy: DO.361.19.2013                                                                 
ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 
2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw / usług / 
robót budowlanych

      I.   ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Odrodzenia 31
59-141 Chocianów

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
      1. Usługa dostarczania posiłków w formie Cateringu w postaci jednodaniowych obiadów dla
          uczniów Gimnazjum w Chocianowie w naczyniach jednorazowych ( termoizolacyjnych ) w ilości 26
          obiadów dziennie przez 182 dni  nauki w roku 2014r.  tj. 4732 obiadów.    

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
     1)  Przez obiad zamawiający rozumie posiłek składający się z drugiego dania o wartości odżywczej 
               i kalorycznej zgodnej z wymogami w tym zakresie. 
          2) Na jeden posiłek składa się drugie danie:
               a) trzy razy w tygodniu dania mięsne;
         - ziemniaki lub kasze lub makaron lub ryż (200g);
          - porcja mięsa lub ryby (100g);
                - smalec, tłuszcze;

        - surówki warzywne (100g);
               b) dwa razy w tygodniu dania bezmięsne

         - makaron z serem, pierogi ruskie, naleśniki, placki, łazanki (400gr).
               c) w ciągu tygodnia posiłki nie mogą się powtarzać,
               f) temperatura posiłków musi mieścić się w przedziale od 50 0 C do 60 0 C.
          3) Dowóz własnym transportem przygotowanych posiłków do Gimnazjum w Chocianowie.
          4) Zamówienie będzie realizowane w okresie od 02.01.2014r. - 31.12.2014r.
          5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w godzinach ustalonych z Zamawiającym w
              miejsce wskazane przez Dyrektora Gimnazjum.
          6) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczania posiłków wyłącznie w dni, w
              które odbywają się zajęcia w Gimnazjum.
          7) Ilość wydanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji uczniów w Gimnazjum. O liczbie
              wydawanych posiłków Wykonawca będzie informowany na bieżąco.
          7) Odbiór zużytych naczyń i resztek posiłków w Gimnazjum w Chocianowie.
           
III. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:

            1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
                a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz  ofertowo cenowy – wg  

         załączonego wzoru formularza ofertowego wraz z załącznikami.      

IV.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i  Wykonawcy mogą 
    przekazywać pisemnie, za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.
2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści   
    zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest  
    Pani Honorata Szulc, tel. 76 8185 151 wew. 24, adres email: kadry@opschocianow.pl.  
    Informacja zostanie udzielona w terminie 24 h chyba, że pytanie oferenta nie ma w ocenie  
    Zamawiającego wpływu na treść oferty.

 V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu

          ofertowym i przygotować ofertę  zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie.



2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
          niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody
          poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

            3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
            4. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu oferty załączonym do niniejszego zapytania.  

5. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po     
    przecinku oraz słownie.
6. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z usługą dostarczania posiłku dla JEDNEGO 
    UCZNIA w formie cateringu w postaci jednodaniowych obiadów zgodnie z przedmiotem  
    zamówienia. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy.

            
      VI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być dostarczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2013 do     
     godz.10.00. w jednym z poniższych sposobów, tj. za pośrednictwem:
     a) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@opschocianow.pl

                b) faxu na numer: 76 8185 151
                c) przesłana pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres:
                   Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Odrodzenia 31, 59-141 Chocianów

     d) Oferty przesłane e-mailem muszą zawierać podpisany przez  Wykonawcę i    
        zeskanowany formularz ofertowy. 
     e) Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

                f)  W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą w zamkniętej  
    kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – Posiłki dla dzieci”  NIE OTWIERAĆ PRZED  
    27.12.2013r.  godz. 10.00.

     VII.  KRYTERIA OCENY OFERT
              1. Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę następujące elementy:

      a) Cena - 100%   

     VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH
   1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: dokonując wyboru najkorzystniejszej
      oferty  Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto. Oferty, których cena
      przekroczy wysokość środków finansowych, jakie  Zamawiający zaplanował
      przeznaczyć na ten cel zostaną odrzucone.

              2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi 
      wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.                                    
  3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu       
      zawiadomienia.
  4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej      
      określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny         
      przed podpisaniem umowy.
  6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych    
      uregulowaniach zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy   
      Prawo zamówień publicznych.

              7. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Honorata Szulc.

   …............................................... ..............
  ( data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

                                                                                                            Kierownik
                                                                                          Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie
                                                                                          Małgorzata Staszczak
                                                                                          Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej 

Chocianów, dnia 18.12.2013r.    
                       
          Załączniki:

1. Formularz ofertowo – cenowy
     2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4. Wzór umowy

mailto:sekretariat@opschocianow.pl


FORMULARZ  OFERTY

1.  Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa: ………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………..………………………………….

Nr Rachunku Bankowego: …………..………………………………………..

2.  Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia: Usługa dostarczania posiłku dla JEDNEGO UCZNIA w  

formie cateringu w postaci jednodaniowego obiadu zgodnie z przedmiotem zamówienia za:

cena netto: ……………………………………. zł.

podatek VAT: …………………………………zł.

cenę brutto: ……………………………………zł.

słownie brutto: ………………………………………………………………zł.

3.  Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do  niego zastrzeżeń.

4.  Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

5.  Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6.  Wyrażam zgodę na 14 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.

7.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy 

się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i  

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

      8.  Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do dnia podpisania umowy.

9.  Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralna część oferty są:

− Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. Nr 2

− Zaparafowany, przez osobę/osoby do tego upoważnione, wzór umowy stanowiący załącznik 

do niniejszego Formularza Ofertowego Wykonawcy. 

  

………………… dn ……………. ………………………….
podpis osoby uprawnionej

.

                                                                                                                     
                                                                                                           

                                    

                                                                                                                                   



  
                                                                                                                                   Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Nazwa wykonawcy  ...............................................................................................

Adres wykonawcy  ................................................................................................. 

Miejscowość ................................................   Data ..................... 

W związku z ubieganiem się o wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr DO.361.19.2013 

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: Usługę dostarczania posiłków w formie Cateringu 

w postaci jednodaniowych obiadów dla uczniów Gimnazjum w Chocianowie w naczyniach jednorazowych 

( termoizolacyjnych ) oświadczamy,  że    

   1)    posiadam(y)  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy 

prawa nakładają  obowiązek  ich  posiadania  w tym opinię  sanitarną  Państwowego Powiatowego  

Inspektora Sanitarnego, 

  2)   posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym i  

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

   3)    Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

                                                                     ................................................................................. 

                                                               (data i czytelny podpis wykonawcy)

                           



UMOWA Nr ..................

zawarta w dniu …................. w Chocianowie, pomiędzy:
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chocianowie, ul. Odrodzenia 31
reprezentowanym przez:
Małgorzatę Staszczak – Kierownika
działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów.
NIP 692-11-20-989, REGON 004043360
a
…...................................................................................................................
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”, następującej treści:

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego ( zamówienie publiczne poniżej 14 tys. euro) art. 4 
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z 
późn. zm.) strony zgodnie postanawiają:

§ 1
1.  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na przygotowaniu i 

dostawie gotowych posiłków w postaci jednodaniowych obiadów dla uczniów Gimnazjum w   
Chocianowie ul. Szkolna 1 
w zakresie:
a. przygotowania posiłków w postaci jednodaniowych obiadów dla uczniów Gimnazjum w  

         Chocianowie.
b. dowozu przygotowanych posiłków do Gimnazjum w Chocianowie.
c. odbioru zużytych naczyń jednorazowych i resztek po posiłkach w Gimnazjum w Chocianowie.

      2.  Na jeden posiłek składa się drugie danie:
      a. trzy razy w tygodniu dania mięsne;
          - ziemniaki lub kasze lub makaron lub ryż (200g);
          - porcja mięsa lub ryby (100g);
          - smalec, tłuszcze;

      - surówki warzywne (100g);
       b. dwa razy w tygodniu dania bezmięsne

     - makaron z serem, pierogi ruskie, naleśniki, placki, łazanki (400r).
      3.  W ciągu tygodnia posiłki nie mogą się powtarzać.
      4.  Temperatura posiłków musi mieścić się w przedziale od 50 0 C do 60 0 C.

§ 2
1.   Zapłatę z tytułu przygotowania i dostarczania posiłków ustala się w oparciu o cenę jednego posiłku 

(drugie danie) określoną w formularzu ofertowym w kwocie:
      ….......... zł. brutto słownie: .....................................................................

      2.  Cena usługi określonej w ust. 1 nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

§ 3
1.   Gorące posiłki obiadowe będą dostarczane przez Wykonawcę w okresie od 02 stycznia 2014r. do 

dnia 31 grudnia 2014r. w dniach od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, z wyłączeniem dni 
wolnych od nauki w szkole.

§ 4
1. Wykaz dzieci uprawnionych do gorących posiłków zostanie przekazany przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem dożywiania do Dyrektora Gimnazjum. 
2. Wykonawca w ramach świadczenia usług zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym i 

Dyrektorem Gimnazjum.
3. Zamawiający zastrzega, że ilość uczniów korzystających z gorących posiłków może zmieniać się w 

trakcie obowiązywania umowy i każdorazowo przy zmianie wykazu dzieci na bieżąco Wykonawca 
będzie informowany o ilości posiłków które ma dostarczyć.

§ 5
 1.  Zapłata za wykonaną usługę będzie dokonywana na podstawie comiesięcznego rozliczenia faktycznej 

ilości wydanych posiłków oraz ich kosztu obliczonego zgodnie z § 2.
  2.  Rozliczenie o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu w



       terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca. 
3.  Wszelkich uzgodnień i rozliczeń należy dokonywać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie przy 

ul. Odrodzenia 31. 
4.  Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej
     faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania od Wykonawcy.
5.  Wykonawca posiada rachunek rozliczeniowy numer …...........................................................
  

§ 6
1.  Zamawiający ma prawo do bieżącego nadzoru nad jakością i ilością dostarczanych posiłków.
4. Nadzór sprawuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie lub wyznaczona przez niego 

osoba.
§ 7   

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
     a. stwierdzenia złej jakości posiłku – 50% wartości określonej w § 2 ust. 1 od każdego posiłku,
     b. nieterminowego dostarczania posiłku – 50% wartości określonej w § 2 ust. 1 od każdego posiłku,
     c. niezachowania temperatury posiłku – 50% wartości określonej w § 2 ust 1 od każdego posiłku,
     d. braków ilościowych w posiłku – 50% wartości określonej w § 2 ust. 1 od każdego posiłku.
2.  W przypadku trzykrotnego stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę ust. 1 Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy.
3.  Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek wymienionego wyżej tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, 

strona która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje 
roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z nie 
wykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem danego zobowiązania umowy przez drugą stronę.

4.   Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w 
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.

5. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności 
Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze 
sądowej.

6. Zamawiający może odstąpić od realizacji postanowień niniejszej umowy w każdym czasie z 
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyny.

§ 8
Umowa została zawarta na okres od dnia 02.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. 

 § 9
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkodliwe dla zdrowia skutki mogące 
wystąpić u osób korzystających z przygotowywanych posiłków.

§ 10
1. Wykonawca  oświadcza,  że  będzie  przestrzegać  przepisów  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  O 

ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i że ma świadomość, że 
nie ma prawa wykorzystywać danych osobowych poznanych w wyniku realizacji umowy w innym 
celu  jak  tylko  dla  prawidłowej  realizacji  niniejszej  umowy.  Ponadto  Wykonawca  ma  obowiązek 
ochrony  pozyskanych  danych  osobowych  przed  nieuprawnionym  dostępem  osób  trzecich,  na 
zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 
a ewentualne spory podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej w 
formie aneksu

§ 13
     Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy, dwa 

dla Zamawiającego.

            Podpisy Stron

              Wykonawca                                                                                   Zamawiający
    …........................................                                                       ….................................................


