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Zapytanie ofertowe
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Uśmiechnij się –idziemy do przedszkola!”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
SZKÓŁ KATOLICKICH z siedzibą w Częstochowie zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty cenowej na realizację następującej usługi:
Przygotowanie i dostarczenie posiłków przewidzianych dla 70 dzieci w trzech Punktach
Przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czarny Dunajec.
I.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 70 dzieci w trzech
Punktach Przedszkolnych::
1.Przygotowanie i dostawa 1 posiłku ciepłego (zupa i drugie danie) w terminie 01.09.2010 –
30.06.2012 (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych i innych określonych przez
Zamawiającego)
Przewidywana łączna ilość posiłków do dostarczenia 70 (łączna liczba dzieci w 3 Punktach) x
ilość dni w terminie wymienionym w punkcie 1.
Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) przygotowane potrawy dla dzieci mają być zgodne z przepisami dotyczącymi
wyŜywienia zbiorowego dzieci w wieku przedszkolnym,
b) posiłki Wykonawca będzie dostarczał własnym transportem, w specjalistycznych
termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości
przewoŜonych potraw do Punktów Przedszkolnych w miejscowościach: Czerwienne,
Piekielnik, Podczerwone,
c) jadłospis układany będzie przez Wykonawcę (zaleca się róŜnorodność i
niepowtarzalność dziennych zestawów Ŝywieniowych) na okres 5 dni i dostarczany
Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia,
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d) Dzienny jadłospis obejmuje: obiad zupę i drugie danie, kalkulacja cenowa obejmuje
swoim zakresem dania mięsne, półmięsne i dania jarskie,
e) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyŜszym
standardzie, na bazie produktów najwyŜszej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z
normami HACCP,
f) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ilości posiłków zamawianych u
Zleceniobiorcy w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących taką konieczność.
g) Zleceniobiorca wystawiać będzie faktury za wykonaną usługę po kaŜdym miesiącu
realizacji usługi. Zastosowany zostanie termin 30 dni płatności.
II.

Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności, w języku
polskim, na komputerze oraz podpisane przez Wykonawcę.
Wszystkie strony oferty oraz załączników powinny być zaparafowane przez osobę podpisującą
ofertę. Wszystkie strony powinny być ponumerowane.
KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości
składania ofert wariantowych.

Oferta winna zawierać:
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w jednym egzemplarzu. W ofercie naleŜy przedstawić cenę za
jeden posiłek dla jednej osoby.
Koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty w całości ponosi Wykonawca.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty naleŜy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej hasłem „Dostawa posiłków do
Punktów Przedszkolnych – „Uśmiechnij się – idziemy do przedszkola!” w biurze
projektu Katolickiej Szkoły Integracyjnej SPSK w Czerwiennem, osobiście lub za
pośrednictwem poczty. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia
16 sierpnia 2010 o godz. 10:00.
2. Oferty złoŜone po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2010 roku o godzinie 11:00 w biurze projektu
„Uśmiechnij się – idziemy do przedszkola!” w Czerwiennem.
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IV.

Opis sposobu obliczania ceny i kryteria wyboru wykonawcy

1. Wszystkie składniki cenowe oraz cenę ostateczną naleŜy podawać w PLN.
2. Cenę oferty naleŜy obliczyć jako cenę brutto w PLN.
3. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie jedynym kryterium –
kryterium najniŜszej ceny.
4. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w PLN na cenę brutto.
5. Zatwierdzenie wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Grupa Sterująca Projektem.

