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ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwi4zku z 
^rt.4 

pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (t. j.
Dz. U. 22018 r, poz.7986 ze zm.),zwracam sig zzapytanicm ofertowym o ceng dostaw.

l. Zamawiaj4cy: OSrodek Pomocy Spolecznej w Ogrodziericu
Plac Wolno Sci 42, 42-440 Ogrodzieniec

Przedmiot zam6wienia: Przygotowanie oraz dostawa gor4cych posilk6w dla uczestnik6w
Dziennego Domu Senior* w Ogrodzi ehcu z siedzib4: ul. KoScius zki 69 , 42-440 Ogrodzieniec
Termin realizacji zam6wienia: od dnia podpisania umowy do 3l grudnia2020 r.
Kryteria oceny ofert: cena jest jedynym krlterium oceny ofert. Ceng oferty nale|y podai
w ztotych polskich - cyfrowo i slownie wraz ze wszystkimi skladnikami wplywaj4cymi na
ostateczn4 ceng uwzglgdniaj4c podatek VAI. Podana cena jest cen4 ostateczn4 zawierajqcq
wszystkie dodatkowe koszty zwiyzane zrealizacj4 uslugi.

5. Innc istotne warunki zam6wienia:
1) Przedmiotem zam6wienia jest przygotow anie orazdostawa posilkow dla uczestnik6w Dziennego

Domu Senior+ w Ogrodziericu poprzez przygotowanie i dostawg gor4cych posilk6w prQc razy
w tygodniu (od poniedzialku do piqtku z wylqczeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
w okresie od stycznia 2020r. do grudnia 2020 r. na godzing 12.30. w iloSci wskazanej przez
Odbiorcg telefonicznie do godziny 14.00 w dniu poprzedzaj4cym dostawg posilk6w na dzieh
nastgpny
W wyjEtko!\ych sytuacjach, za zgod4 i/lub na wniosek Zamawiaj4cego dostawa posilk6w moze
odbywai sig w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu z wykonawc4. Maksymalna iloSc
przygotowanych posilk6w w okresie trwania umowy: okoio 4000.

2) Posilki o kt6rych mowa w ppkt 1 winny byi skomponowane w nastgpuj4cych proporcjach:
- 3 x w tygodniu - danie miEsne,
- I x w tygodniu danie rybne,
- I x w tygodniu - danie bezmigsne,
3) Obiad powinien by(, przygotowany zgodnie z zasadami racjonalnego Zywienia, ze szczegolnym
uwzglgdnieniem zasad dobrej praktyki higienicznej , przesftzegania norm na skladniki pokarmowe i
produkty spolywcze okreslone przez Instytut Zywienia i ZywnoSci oraz skladac sig
kaZdorazowo z:
- zupy z wkladk4 migsn4lub,
- drugiego dania - wieloskiadnikowego,
- kornpotu.
4) Wykonawca winien komponowad jadlospisy w spos6b zapewniaj qcy zachowanie kalorycznoSci
obiad6w z zastrzeheniem, 2e wartoSi kaloryczna obiadu powinna byi zgodna z normami
obiadowymi oraz powinna uwzglgdniai racjg pokarmow4 dla os6b powyZej 60 roku tycia, przy
zachowaniu nastgpuj 4cej gramatury zestawu obiadowego :

a) danie miEsne:
- zupa + wkladka migsna na osobg + SwieZe pieczywo ( min. 2 kromki) na osobg lub,
- migso,
-zienlriaki" kasza. ryz, makaron,



-sur6wka lub gotowane jarzyny,
- kompot.
b) danie rybne:
- ryba (filet).
-ziemniaki, ryL,
-sur6wka lub gotowane jarzyny,
-kompot.
c) danie bezmiEsne:
- danie bezmigsne np. pierogi z nadzieniem, naleSniki, krokiety, kluski, placki ziemniaczane,
- kompot.
5) Dostarczane obiady musz4 posiadai odpowiedni4 temperaturg tj.
- 
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co najmniej 75"C,
- drugie danie - co najmniej 65 oC,

- zimne napoje (kompot) od 0 do 4oC.
6) Wykonawca zobowi4zany jest z tygodniowym wyprzedzeniem prze dtozyc pracownikowi
Dziennego Domu Senior* w Ogrodziericu do uzgodnienia miesiEczny jadlospis kt6ry bgdzie
zawieratr informacje o skiadzie potraw z Wszczes6lnieniem alergen6w. Zmiana miesigcznego
jadlospisu jest mo2liwawylqcznie zazgod4pracownika Dziennego Domu Senior+ w Ogrodziericu.
7) Wykonawca zobowi4zany jest do dostarczania obradow przygotowywanych ze Swiezych
produkt6w, z wykorzystaniem warzyw i owoc6w sezonowych. Zakazane jest wykorzystywanis do
przygotowyr,vania obiad6w obiad6w lub element6w obiad6w z dniapoprzedniego.
8) Wykonawca zobowi4zany jest do dostarczania obiad6w we wlasnych termosach przeznaczonych
tylko do tego celu. Termosy musz4 byi nieuszkodzone, szczelnie zamknigte zapewniaj4ce
utrzymanie wia3ciwej jakoSci i temperatury potraw, kazdorazowo myte i dezynfekowane.'Nie
dopuszcza sig dostarczania potraw w pojemnikach po innych produktach.
9) Jadlospis powinien by6 urozmaicony, taki sam rodzq potrawy nie moze powtarzac sig w tym
samym tygodniu.
10) W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzen, Wykonawca zobowi4zany jest
zapewnii posilki o nie gorszej jakosci na sw6j wlasny kosztzinnych Lr6del.
11) Obiady nie mog4 byi wykonane z produkt6w typu instant (np. zupy w proszku, sosy, itp.) oraz
produkt6w gotowych (np. mroZone pierogi itp.).Nie dopuszcza siE podawania dari barowych typu
par6wki, hamburgery, zapiekanki, frytki itp.
12) Dziennv Dom Senior+ w Ogrodziefrcu, do kt6rego dostarczane bgd4 obiady posiada wlasn4
zastawq stolowq.
l3) wymagana jest kalkulacja jednego posilku brutto - wraz z transportem.
14) odbiorca nie dopuszczazmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.
15) Wspolny Slownik ZamSwien:

Kod CPV: 55321000-6 - uslugi przygotowywania posilk6w
55520000-l - uslugi dostarczania posilk6w

16) Data wystawienia faktury za miesigcznE realizacjg zamowienia - ostatni dzieri miesi4ca,
w kt6rym realizowane jest zam6wienie.
17) Zaplata za Swiadczone uslugi nastgpowai bgdzie przelewem bankowym w cyklach
rniesigcznych. po wykonaniu uslugi i wystawieniu faktury przez WykonawcE i dostarczeniu.jej do
Odbiorcy do 5 dnia nastEpnego miesi4ca. Termin platnoSci w ci4gu 14 dni od daty wplywu
poprawnie wystawionej faktury do siedziby Odbiorcy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
kazdorazowo na fakturze.
6. Spos6b przygotowania ofcrty:
1) Of-etg sporzEdzic nale?y na zalEczonym druku ,,F'ormularz oferlowy" (zalqcznik nr I do
niniej sze go zapytania).
2) Zapoznac siE z klauzul4 informacyjn4 (zal}czniknr 2 do niniejszego zapfiania)
3) Ofertg sporz4dzic nale2y w jgzyku polskim.



4) Oferta winna zawierat aktualny odpis z wlaSciwego rejestru albo aktualne zaSwiadczenie o
wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej lub inny dokument uprawniaj4cy do prowadzenia
dzialalno5ci w zaktesie przedmiotu zam6wienia (kopia poSwiadczona przez Wykonawcg za
zgodno6d z oryginalem)
5) Oferta powinna byi podpisana przez osobg upowaZnionq do skladania oSwiadczen woli w
zakresie praw i obowi4zk6w maj4tkov\ych Wykonawcy, wymienionq w aktualnym dokumencie
rejestracji fit-y lub innym dokumencie, z kt6rego uprawnienie to wynika i ztoaona w zamknigtej
nieprzejrzystej kopercie.
6) W przypadku skladania oferty w siedzibie Zarnawiqqcego lub poczt4 . na kopercie nale|y
umieScii napis: ,,Zapytanie ofertowe na dostawg gor4cych posilk6w dla uczestnik6w Dzicnnego
Domu Senior* w Ogrodziericu - ogloszenie OPS-2P.23.2.2020.
7. Nliejsce zloLenia oferty:
Osrodek Pomocy Spolecznej w Ogrodziericu, Plac WolnoSci 42,42-440 Ogrodzieniec
Ofertg rnozna zlo2yc osobiScie w siedzibie Zamawiaj4cego lub poczt4.
8.Te rm in zlotenia oferty :

Ofertg naleZy zloLyc do dnia 10.01.2019 r. do god2.09.00.

Odbiorca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstqpienia od wyboru oferty.
bez podania przyczynv i ponoszenia jakichkolwiek skutk6w prawnych i finansowych.

Ogrodzieniec, dnia 03.01.2020 r.

Spolocznoios,ffi#ffiL?A
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Zalqcznik nr 1

" ".' "'' """"""'dn'r'r"""""r"'
I

Formularz ofertowy

Nazwa Wvkonawcv

Adres

Kontakt

oferowanaprzeznaswartoSinettoza|obiadnajedn4osobgwynosi:
Podatek VAT w wysokoSci ..................%

WartoSi brutto za I obiad na jedn4 osobg wynosi:. .......... zl

l:l::T:

Miej sce przygotowywania posilk6w

(nazwa, adres)

Miej sce przechowywania pr6bek potraw

(nazwa, adres)

Oswiadczam/y, 2e oferowana cena zawierawszystkie koszty zwi4zane zrealizacjqprzedrniotu
zam6wienia.

OSwiadczam/y,2e zapoznalemlliSmy sig z treSciq zapytanla ofertowego i jego zalqcznikow i nie
wnoszg/wnosimy do nich zastrze2e(.

Przyjmujemy do realizacji postawi one przez zanawiajqcego, w zapylaniuofertowym warunki.

(data i podpis Wykonawcy lub upowaZnionego przedstawiciela)

(data i podpis Wykonawcy lub upowaznidnego przedstawiciela)



Tatqcznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust, 1 i ust. 2 o96lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujq, i2:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 06rodek Pomocy Spofecznej

w Ogrodziedcu z siedzibq przy Placu Wolnoirci 42,42-440 Ogrodzieniec, nr telefonu kontaktowego:

32 67 -33-526, ad res e-m a i I : ops@ogrod zien iec. p I

2) W sprawie Pani/Pana danych osobowych mo2e Pani/Pan skontaktowai siq z Inspektorem

ochrony danych powolanym przez OSrodek Pomocy Spolecznej w Ogrodziericu pod nr telefonu:
32 67-33-526;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdq na podstawie:

-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit, c RODO w celu

zwiqzanym z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia o numerze OPS-2P.23.2.202Q pn.:

,,Przygotowanie oraz dostawa gorqcych positk6w dla uczestnik6w Dziennego Domu Senior+

w Ogrodziedcu z siedzibq: ul. Koiciuszki 69,42-440 Ogrodzieniec;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o przepisy o dostqpie do informacji publicznej;

6) obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana dotyczqcych
jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach o dostqpie do informacji publicznel,

zwiqzanym z udziatem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostqpu do treici swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuniqcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofniqcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnoSi
z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniqciem;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych osobowych
gdy uzna PanifPan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy

o96lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2Ot6 r.;

9) Pani/Pana dane nie bqdq podlegaty profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji;

10) Pani/Pana dane bqdq przetwarzane w spos6b zapewniajqcy odpowiednie bezpieczefstwo
danych osobowych, w tym ochronq przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkowq utratq, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocq
odpowiednich Srodk6w technicznych i organizacyjnych.

Zapoznatem(-am) siq z tre6ciq klauzuli informacyjnej, w tym z informacjq o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostqpu do tre6ci swoich danych i prawie ich
poprawiania.

data i podpis


