
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych polskich 
równowartości kwoty 30 tys. euro 

 

Kamieniec Ząbkowicki,  12.12.2016 r.                               

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

 
W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym  
o cenę jednego obiadu dla dzieci z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 
uczęszczających do szkół na terenie gminy, w ramach wieloletniego programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania 

1. Zamawiający: 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM 
ul. Ząbkowicka  26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki  
NIP 887-13-49-543 
TEL. 74 8 173-051  

2. Przedmiot zamówienia: 

1.Przedmiotem zamówienia jest cena wytworzenia i wydania jednego obiadu dla dzieci z  
terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, uczęszczających do szkół na terenie gminy, w  
ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. 
2.Miejscem wydawania jest stołówka szkolna w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława  
Chrobrego ul. Zamkowa 4 57-230 Kamieniec Ząbkowicki. 
3.Planuje się, że miesięcznie wydawanych będzie około 1 300 obiadów. 
4.Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości wydawanych obiadów do 

20%. 
5.Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie 
Wykonawcy najpóźniej do godziny 9-tej danego dnia. 
6.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za obiady rzeczywiście wydane dzieciom 
zgodnie z codziennym zapotrzebowaniem. 
7.Wydawanie obiadów odbywać się będzie począwszy od poniedziałku do piątku, z  
wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji i dni ustawowo lub  
dodatkowo wolnych od nauki, w podziale na grupy wiekowe, w uzgodnieniu z Dyrektorem  
szkoły, w której znajduje się stołówka szkolna. 
8.Wykonawca będzie dostarczał dekadowy jadłospis z co najmniej trzydniowym  
wyprzedzeniem, z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw – do akceptacji  
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, a następnie do wiadomości Zamawiającego. 
9.Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek z przygotowanych  obiadów  
każdego dnia, przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki  
pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzianej za pobieranie tych próbek. 
10.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania własnych talerzy, kubków i sztućców. 

Zastrzega się, iż obiady nie mogą być wydawane w opakowaniach jednorazowych, 
plastikowych lub styropianowych. 



11.Transport posiłków musi odbywać się w specjalistycznych termosach gwarantujących 
utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw, środkami 
transportu przystosowanymi do przewozu żywności. 

12.Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne, związane z 
bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług stołówki szkolnej.  

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Termin realizacji: 

Od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

4.  Kryteriami  oceny ofert będą przede wszystkim: cena za jeden obiad, oraz wszystkie 
wymagane załączniki 

5. Inne istotne warunki zamówienia: 
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
Wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu  
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych  
w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez  
podawania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 
5. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę za dany miesiąc  
faktura. 
6. Ocena spełnienia w/w warunków odbywać się będzie na podstawie złożonej oferty wraz z  
kopiami wymaganych dokumentów poświadczonych „za zgodność z oryginałem” 
7. Wykonawca winien dołączyć dokument poświadczający co najmniej roczne doświadczenie  
zawodowe w organizowaniu żywienia zbiorowego, aktualne zaświadczenie od PPIS o  
wpisie do rejestru zakładów zgodnie z art. 61 i 62 ustawy o bezpieczeństwie żywności i  
żywienia, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS i podatku. 

6. Sposób przygotowania oferty  
Ofertę sporządzić należy  w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę 
upoważnioną.  
 
7. Miejsce i termin złożenia oferty.  
Ofertę złożyć należy do dnia 20.12.2016 r. do godziny  15:30  
 

Ofertę złożyć można: 

a)     osobiście w siedzibie zamawiającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 
Ząbkowicka 26, 57-230  Kamienic Ząbkowicki  

b)     pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  ul. Ząbkowicka 26 57-230  
Kamieniec Ząbkowicki (liczy się data wpływu), 

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy 
dopisać "Zapytanie ofertowe o cenę wytworzenia i wydania jednego  obiadu dla dziecizterenu 
Gminy Kamieniec Ząbkowicki, uczęszczających do szkół na terenie gminy, w ramach 
wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 
 
 
 



Nazwa Wykonawcy 
 
.............................................................................. 

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

Adres: .................................................................. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

          W związku z ubieganiem się o wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym                 

o cenę wytworzenia i wydania jednego  obiadu dla dzieciz terenu Gminy Kamieniec 

Ząbkowicki, uczęszczających do szkół na terenie gminy, w ramach wieloletniego programu 

„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, z dnia 12.12.2016 r., oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym opinię sanitarną Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym                    

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadam dostęp do potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. 

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

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego. 
 
 
 
 
…......................................., dnia …....................                  .….......................................................... 
              (czytelny podpis) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych polskich 
równowartości kwoty 30 tys. euro 

 
pieczątka oferenta                                                                               dnia.............................. 
 
 
OFERTA 
 

……………………………… 
 
……………………………… 
……………………………… 

 
 
 
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego 
realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) a dotyczącego: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

(wpisać przedmiot zamówienia ) 
 
składamy ofertę  następującej treści: 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...............................................................zł. 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       
..........................................................................zł. 
Cena brutto 
..........................................................................................................................zł. 
Słownie: ................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
w tym (dotyczy robót budowlanych): 
stawka roboczogodziny kosztorysowej netto.................zł/r-g, 
narzut kosztów pośrednich (Kp)......................... ....% , 
narzut kosztów zysku (Z)...... ............%. 
 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, 
warunki  

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  
NIP  ....................................................... 

 
 

                                                                              ............................................................ 
  podpis osoby upoważnionej 

 
 

 


