
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Odrodzenia 31
59-141 Chocianów

Znak sprawy: DO.361.15.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 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. Przedmiot zamówienia: catering 
          Przygotowanie i dostawa dla 80 osób następujących dań „wigilijnych”
          - pierogi z kapustą i grzybami
          - barszcz czerwony
          - kapusta zasmażana
          - śledzie w oleju
      2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
       Dania gorące tj. pierogi z kapustą i grzybami, barszcz czerwony, kapusta zasmażana,
          dostarczone w termosach. Śledzie na tackach jednorazowych w ilości 12 tacek. W dniu
         19.12.2013r. Godz. 11.30 dostarczenie do Chocianowskiego Ośrodka Kultury ul. Kościuszki 5
          na „Wigilię” dla osób samotnych i najbardziej potrzebujących organizowaną przez Ośrodek
          Pomocy Społecznej w Chocianowie.
          Wymagania dotyczące posiłków: We wszystkich przygotowanych posiłkach Wykonawca zapewni
          wartości kaloryczne i odżywcze zgodnie z normami w tym zakresie.

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 – załącznik Nr 1
                b) oświadczenie – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.      

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 załączonym do niniejszego zapytania  

    ( załącznik nr 1). 
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 wykonaniem przedmiotu zamówienia.



            
      VI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być dostarczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2013 do     
     godz.12.00. 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 - WIGILIA”  NIE OTWIERAĆ PRZED 16.12.2013r. 
   godz. 12.00.

     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 )

Załączniki:
1. Formularz ofertowo – cenowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór umowy

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

Chocianów, dnia 11.12.2013r.                           
                                                                                       

mailto:sekretariat@opschocianow.pl


załącznik Nr 1
FORMULARZ  OFERTY

1.  Nazwa i adres WYKONAWCY

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

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

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

REGON: ………………………………………………………………………………..

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

2.  Oferuje wykonanie przedmiotu 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
  

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

.

 

  
                                                                                                                              



  Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

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

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

Oświadczamy,   że   spełniamy   warunki   udziału   w   postępowaniu   określone   szczegółowo   
w  zapytaniu ofertowym  istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:  
1)    posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
2)    posiadania wiedzy i doświadczenia   
3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Na  potwierdzenie  spełnienia  wyżej  wymienionych  warunków  do  oferty  załączam  wszelkie  dokumenty  i 
oświadczenia wskazane przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym zamówienia. 

                                                                     ................................................................................. 
                                                               (data i czytelny podpis wykonawcy)



załącznik Nr 3
                           

                                                  wzór 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
….........................................................................................        
NIP ….............................
REGON...........................
reprezentowanym przez:
…...................................

zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”, następującej treści:

§ 1
Przedmiotem umowy jest usługa cateringowa w związku z organizacją  „Wigilii” dla osób samotnych i 
najbardziej potrzebujących.

§ 2
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dla 80 osób następujących dań „Wigilijnych”

− pierogi z kapustą i pieczarkami
− barszcz czerwony
− kapusta zasmażana
− śledzie w oleju

§ 3
Wykonawca dostarczy dania gorące tj. pierogi z kapustą i pieczarkami, barszcz czerwony, kapusta zasmażana 
w termosach termoizolacyjnych, natomiast śledzie na tackach jednorazowych w ilości 12 tacek w dniu 
19.12.2013r. do Chocianowskiego Ośrodka Kultury o godz. 11.30.

§ 4
      1.  Wykonawca oświadcza, że jest należycie przygotowany do wykonania niniejszej umowy, posiada 

odpowiednie zaplecze techniczne, gospodarcze i osobowe na przygotowywanie i dowóz gorących 
posiłków „wigilijnych”.

      2.  We wszystkich przygotowanych posiłkach Wykonawca zapewni wartości kaloryczne i odżywcze 
zgodnie z normami w tym zakresie.

§ 5
1. Wykonawca nie ma prawa zlecania wykonywania przedmiotu umowy osobom trzecim.
2. Naruszenie obowiązku o którym mowa w ust. 1, skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy, 

bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 6
3. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 2 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

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

§ 7
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w drodze pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności.

§ 8



Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za zgodą obu stron.

§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne 
obowiązujące przepisy prawa.

§ 10
Wykonawca spełnia wszystkie wymagania sanitarno - epidemiologiczne określone wg stosownych przepisów 
prawa.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

            

              Wykonawca                                                                                   Zamawiający

    …........................................                                                       ….................................................


