
 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków  

w formie Cateringu dla dzieci w punkcie przedszkolnym w Siedlance prowadzonym przez 

Stowarzyszenie „Promyk” w Hucisku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1 - usługi dostarczania posiłków 

 

1. Zamawiający: 

Stowarzyszenie „Promyk” w Hucisku 

36-147 Niwiska, Hucisko 51 

NIP: 814-168-35-60 

REGON: 180-82-71-74 

 

2. Przedmiot zapytania ofertowego:  

Usługa dostarczania  posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)  w formie Cateringu  

dla 20 dzieci w wieku 3-5 lat do punktu przedszkolnego w Siedlance prowadzonego przez 

Stowarzyszenie „Promyk” w Hucisku, w ramach projektu „Wesoły Promyk”  

WND-POKL.09.01.01-18-007/13” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie: 

01.11.2013 r. – 30.06.2015 r.  

 

 2.1. Forma wyżywienia: 

1) Codzienny zróżnicowany posiłek w formie:  

- śniadanie - łącznie 20 szt./dziennie  

- obiad -  łącznie 20 szt./dziennie 

- podwieczorek -  łącznie 20 szt./dziennie 

2) Zakres jadłospisu stanowi załącznik do niniejszego zapytania – stanowi  

ona podstawową formę  wyżywienia – możliwe zmiany po udowodnieniu 

zaproponowania  co najmniej równorzędnego zakresu posiłków; w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy – możliwe zmiany po akceptacji przez Zamawiającego.  

 

3.   Miejsce dostarczania posiłków: 36-147 Niwiska, Siedlanka 193 

4.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

1) Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych 

pojemnikach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości 

przewożonych potraw; 

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w godzinach ustalonych 

z Zamawiającym; 

3)  Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres co najmniej 5 dni roboczych  

i dostarczany Zamawiającemu do zatwierdzenia na co najmniej 5 dni przed okresem 

jego obowiązywania; 



 

 

 

 

4)  Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez 

wykonawcę; 

5)  Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, 

na bazie produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa; 

6) Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia dla dzieci w wieku 3-5 lat.  

7) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności  

od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego; 

8) Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego należeć 

wydawanie posiłków oraz sprzątanie, ponoszenie kosztów środków czyszczących  

i higienicznych zużywanych do sprzątania po posiłku. Do obowiązków Wykonawcy 

należeć będzie dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczane 

posiłki.  

9) Zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.12.2013 r. do 30.06.2015 r.;   

10) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków wyłącznie  

w dni, w które odbywają się zajęcia w punkcie przedszkolnym w Siedlance  

tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni,  

w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci w punkcie przedszkolnym w Siedlance. 

Wykonawca zostanie o konkretnych datach poinformowany telefonicznie; 

11) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi 

dla przedmiotu zamówienia; 

12) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą 

przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 

 

5.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące 

warunki:  

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w tym opinię sanitarną 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (oświadczenie, decyzja PSSE); 

2) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia;  

 

6. Zakres wykluczenia wykonawców w przedmiotowym zapytaniu ofertowym:    

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo  

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą;  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;  

 

 



 

 

 

 

8. Sposób obliczania ceny oferty:  

Cena oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie.  

Należy podać cenę brutto za jednodniowe wyżywienie jednego dziecka zgodnie 

z przedmiotem zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty 

i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega 

zmianie przez okres ważności umowy; 

 

9. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy 

kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   

 

10. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:  

1) Formularz ofertowy 

 

11. Nie dołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie 

ich w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty; 

12. Kryterium wyboru oferentów: 100 % cena.  

 

13. Miejsce i termin złożenia oferty:  

36-147 Hucisko 51 w godzinach: 8
00

-15
30

 do dnia 20.11.2013 r.   

 

14. Zapytania o przedmiot zamówienia: 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Krystyna Piątkowska, tel. 

17 2271118; 607986602, poczta elektroniczna: krystyna344@wp.pl 

 

 

 

 

(-) Krystyna Piątkowska 
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Przykładowy jadłospis dla punktu przedszkolnego w Siedlance 

 

Dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 

poniedziałek 

Chleb razowy,  

dżem, 

kakao 

Zupa koperkowa Kisiel 

wtorek 

Chleb żytni, 

Pomidor,  

wędlina 

spaghetti Jogurt 

środa 

Pieczywo 

Parówki,  

ketchup 

Rosół z makaronem, gofry 

czwartek 
Płatki kukurydziane 

mleko 
Zupa pomidorowa rogalik 

piątek 
Kanapki z pasztetem, 

kakao 

Naleśniki  

 
galaretka 

poniedziałek 
Rogale z dżemem 

kakao 

Ziemniaki 

Gulasz 

surówka 

Budyń 

wtorek 

Chleb 

Jajecznica,  

herbata 

Racuchy z jabłkiem owoce 

środa 

Kanapki z 

twarożkiem 

Herbata  

zalewajka 
Jogurt, ciastko 

kruche 

czwartek 
Kaszka kukurydziana 

owocowa na mleku 

ziemniaki  

filet drobiowy 

surówka 

Zapiekanka  

piątek 

Chleb, 

barszcz biały 

jajko, kiełbasa 

Makaron z 

jabłkiem/serem 
mandarynki 

 


