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Gole, dn. 12.12.2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

z dnia 12 grudnia 2016 r., upublicznione dnia 12 grudnia 2016 r. 

na usługę: 

PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI 

UCZĘSZCZAJĄCYCH DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CEGŁOWIE W OKRESIE                                                

OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R. W DNIACH, W KTÓRYCH PRACUJE PRZEDSZKOLE 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach 

Gole 51 

96-314 Baranów  

tel. 46-856-09-02, e-mail: szkolagole@interia.pl 
 

2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia gotowych posiłków 

(catering): śniadania, II śniadania, obiadu i podwieczorku dla maksymalnie 115 dzieci                         

w wieku 2,5 – 6 lat uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Cegłowie, w okresie 

od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w dniach, w których pracuje przedszkole. 

Przewidywana liczba posiłków może ulegad zmianom. Rozliczenie następowad będzie 

za faktycznie dostarczone posiłki według podanej ceny. W przypadku wykonywania 

zmniejszonego zakresu usługi niż wskazany w przedmiocie zamówienia Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o zlecenie niewykonanej części usługi. 
 

3. OCZEKIWANIA OD WYKONAWCY 

a. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem i na własny koszt. 

b. Posiłki powinny byd dostarczane w termosach i pojemnikach, na które Wykonawca 

posiada odpowiednie atesty i certyfikaty. 

c. Transport posiłków powinien odbywad się samochodem przystosowanym 

do przewozu żywności, na który Wykonawca posiada odpowiednie dokumenty 

potwierdzające dostosowanie pojazdu. 

d. Liczba posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w Gminnym Przedszkolu              

w Cegłowie. O liczbie śniadao na dany dzieo Wykonawca będzie informowany 

do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym wykonanie usługi, a o liczbie obiadów                         

i podwieczorków w dniu wykonania usługi, czyli tego samego dnia do  godz. 9.00. 

Zatem liczba śniadao, obiadów i podwieczorków może różnid się między sobą. 

e. Posiłki powinny byd dostarczane w dniach funkcjonowania Gminnego Przedszkola                 

w Cegłowie, tj. w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

świątecznych. 

f. Posiłki powinny byd dostarczane do Gminnego Przedszkola w Cegłowie                                            

w następujących godzinach: 

7.30.-7.45. – dostawa śniadania i II śniadania 

mailto:szkolagole@interia.pl
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11.00-11.30 – dostawa obiadu z podwieczorkiem 

W sytuacjach szczególnych istnieje możliwośd zmiany godzin dostarczenia posiłków             

z jednodniowym wyprzedzeniem zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę. 

g. Dzienny jadłospis obejmuje: 

 śniadanie: zupa mleczna lub potrawy mleczne i mlekopochodne, kanapki bądź jajecznica, 

pieczywo razowe lub pełnoziarniste: żytnie, pszenne, mieszane lub pieczywo bezglutenowe, 

herbata lub napój mleczny;  

 II śniadanie: owoce, warzywa; 

 obiad: 

-

–

 

 podwieczorek (trzy produkty): kanapka, ciasto własnego wyrobu z herbatą, wodą mineralną, 

kompotem lub napojem mlecznym; kanapka, owoc (sezonowy) z deserem;  kanapka, jogurty 

naturalne  (min. 150 g.) z owocem,  ciastem, herbata bądź naleśniki z owocami i śmietaną, 

racuchy z jabłkiem, knedle z owocami z herbatą, sokiem lub wodą mineralną. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom napojów (typu: herbata, woda, 

kompoty, soki naturalne) na cały dzieo pobytu dziecka w przedszkolu w ilości zapewniającej ich 

spożycie zarówno w trakcie posiłków jak i między posiłkami.  

Z jadłospisu dziennego wyklucza się wędliny z mielonek. 

h. Trzy razy w tygodniu ma byd przygotowany obiad mięsny (z pełnowartościowym 

białkiem zwierzęcym), dwa razy w tygodniu danie jarskie bezmięsne (zawierające 

produkt białkowy, np.: ryba, jaja kurze, ser). 

i. Wykonawca zobowiązuje się do nie stosowania gotowych potraw konserwowych 

oraz dostępnych na rynku ulepszaczy smaków, jak również gotowych dao 

w torebkach. 

j. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności 

od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od zamawiającego 

(np.: posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, uwzględnienie 

indywidualnych potrzeb alergików). 

k. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostarczenie dekadowego jadłospisu dla dzieci 

bez alergii pokarmowej, jak również dla dzieci bezmlecznych, zaś dla innych 

alergików informowad na bieżąco bądź również zapewnid jadłospis dekadowy. 

Sporządzone przez Wykonawcę jadłospisy powinny byd urozmaicone i różnorodne. 

Jadłospis ten powinien byd dostarczony Zamawiającemu na 5 dni przed okresem jego 

obowiązywania. 
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l. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez 

Wykonawcę. 

m. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, 

na bazie produktów najwyższej jakości, świeżych, naturalnych i normami 

bezpieczeostwa zgodnymi ze standardami HACCP oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty 

oraz wymagao, jakie muszą spełniad środki spożywcze stosowane w ramach 

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1154).  

n. Wykonawca przy realizacji zamówienia musi uwzględnid również listę produktów 

używanych w żywieniu zbiorowym w Gminnym Przedszkolu w Cegłowie (załącznik nr 

7 do Zapytania Ofertowego)  

o. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania Zaleceo              

i Norm obowiązujących i zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia, a także zasad 

zdrowego żywienia oraz zasad żywienia zbiorowego, jak również jakości i zgodności                

z warunkami umowy. 

p. Przy planowaniu posiłków należy uwzględnid zalecaną wartośd energetyczną oraz 

uwzględniad normy produktów. 

q. Posiłki mają byd przygotowywane zgodnie z procedurami niezbędnymi 

do zapewnienia bezpieczeostwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów 

określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeostwie żywności  

i żywienia (Dz. U. z 2010, Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154). 

r.  Proces przygotowywania oraz dostarczania posiłków odbywad się musi zgodnie                 

z wymogami sanitarnymi, zwłaszcza wymogami dobrej praktyki higienicznej. 

s. Posiłki będą przygotowywane przez osoby posiadające zaświadczenie lekarskie                   

z badao przeprowadzonych do celów sanitarno-epidemiologicznych w zakładzie 

spełniającym wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub 

wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze. 

t. Porcjowanie, przygotowanie posiłków mlecznych oraz wydawanie posiłków dzieciom 

leży po stronie Zamawiającego. 

u. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, wywożenia i utylizacji odpadów 

związanych z usługą żywienia i ponosi tym samym odpowiedzialnośd 

za gospodarowanie tymi odpadami oraz ponosi koszty z tym związane zgodnie 

z ustawą o odpadach (Dz. U.  z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). 

v. Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcje we własnych pomieszczeniach termosów               

i opakowao, w których będą dostarczane posiłki, zgodnie z zasadami i przepisami 

sanitarnymi i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP. 

w. Wykonawca jest gotowy do realizowania przedmiotu zamówienia w przypadku 

zakłócenia procesu technologicznego (z przyczyn niezależnych, braku energii 

elektrycznej, braku wody itp.) wytwarzanych posiłków. Wykonawca powinien 

posiadad porozumienie z firmą gastronomiczną na użyczenia kuchni produkcyjnej 

na wypadek ww. awarii. 
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x. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek posiłków do celów 

sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

y. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania comiesięcznych faktur VAT/ rachunków 

z terminem płatności 14 dni. Faktura VAT/ rachunek jest wystawiana na podstawie 

zatwierdzonego przez Zamawiającego zestawienia liczby posiłków przygotowanych             

i dostarczonych przez Wykonawcę w danym miesiącu. 

  

  

Kod CPV:  

 55523100-3 –  usługi w zakresie posiłków szkolnych, 
 55524000-9 – usługi dostarczania posiłków do szkół 
 

 

 

4. MIEJSCE DOSTAWY USŁUGI 

Gminne Przedszkole w Cegłowie, Cegłów 22B; 96-314 Baranów 
 

5. TERMIN WYKONANIA USŁUGI 

Zamówienie realizowane będzie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęd przedszkolnych 
 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegad wykonawcy, którzy: 

a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,                    

w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Spełnienie warunku musi byd 

potwierdzone przez dołączenie do Oferty, kopii potwierdzonej za zgodnośd                                       

z oryginałem, aktualnego odpisu z KRS lub innego organu rejestrowego, 

posiadającego wpis o prowadzeniu działalności gastronomicznej z cateringiem. 

b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym, ekonomicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.                               

O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się wykonawcy, którzy w zakresie : 

 Wiedza i doświadczenie: Wykażą, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie wykonali lub wykonują co najmniej 2 usługi 

odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia przez okres co najmniej 

10 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 70.000 zł brutto każda (załącznik  nr 

4 Zapytania Ofertowego). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku 

na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę metodą: 

spełnia/ nie spełnia. 

 Potencjał techniczny: Wykażą, że dysponują minimum 1 środkiem transportu 

przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie                                

z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności 

przez Paostwowego Inspektora Sanitarnego (załącznik nr 5 Zapytania 
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Ofertowego). Spełnienie warunku musi byd potwierdzone przez dołączenie 

do Oferty, kopii decyzji/opinii Paostwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie 

dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę metodą: spełnia/ nie spełnia. 

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia. Spełnienie warunku musi byd potwierdzone poprzez 

złożenie podpisu na Oświadczeniu z załącznika nr 2 Zapytania Ofertowego. 

d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania jako podmiot powiązany. 
 

7. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający informuje, że nie może udzielad zamówienia podmiotom powiązanym z nim 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy   a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d. Pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa              

w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli. 

W ofercie wykonawca winien złożyd oświadczenie o braku ww. powiązao (załącznik nr 3 
Zapytania Ofertowego). 
 

8. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH  

9. WYKAZ OŚWIADCZEO I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD WYKONAWCY                 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien 
złożyd: 

a. Akceptację warunków Zapytania Ofertowego (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 
– Formularz Oferty). 

b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 
do Zapytania Ofertowego). 

c. Oświadczenie o braku powiązao kapitałowych i osobowych (Załącznik nr 3 
do Zapytania Ofertowego). 

d. Kopię potwierdzoną za zgodnośd z oryginałem, aktualnego odpisu z KRS lub innego 
organu rejestrowego, posiadającego wpis o prowadzeniu działalności gastronomicznej 
z cateringiem 

e. Wykaz wykonywania w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania 
ofert, co najmniej 1 usługi odpowiadającej rodzajem przedmiotowi zamówienia 
(Załącznik nr  4 do Zapytania Ofertowego). 

f. Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonywania zamówienia, którym dysponuje 
Wykonawca (minimum 1 środek transportu przeznaczonym do przewozu 
przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu 
pojazdu do przewozu żywności przez Paostwowego Inspektora Sanitarnego). Załącznik 
nr  5 do Zapytania Ofertowego) oraz kopię decyzji/opinii Paostwowego Powiatowego 
Inspektora sanitarnego w sprawie dopuszczenia pojazdu do przewozu żywności. 
 

 



6 
 

 
 
 

  10. KRYTERIA OCENY OFERTY: 
Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

a. Cena – 10 
b. Doświadczenie – 60 
c. Lokalizacja – 30 
 

 

11. SPOSÓB OCENY OFERT 
a. Oferty będą oceniane według przyjętych kryteriów w skali od 0 do 100 pkt. 

Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę 
punktów. 

b. W przypadku kryterium ”Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 
 
(najniższa oferowana łączna cena brutto) x 10 pkt 
-------------------------------------------------------------------- = ilośd pkt (do dwóch miejsc po przecinku) 

Łączna cena brutto badanej oferty  
 
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskad Wykonawca w tym kryterium to 10 
pkt 
 

Zasady oceny kryterium „Doświadczenie”. UWAGA:   Zamawiający premiuje 
w tym kryterium tylko i wyłącznie usługi przygotowania i dostarczania posiłków 
(usługa cateringowa) dla przedszkoli i/lub szkół podstawowych i/lub gimnazjów. 
Ocena dokonywana jest na podstawie informacji o wykonanych/wykonywanych 
usługach i dowodów czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Do 
oceny są uwzględniane usługi prawidłowo wykonane lub wykonywane polegające na 
przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków (usługa cateringowa) przez okres co 
najmniej 10 miesięcy i o wartości 70 000 zł brutto każda dla przedszkoli i/lub szkół 
podstawowych i/lub gimnazjów. 
W przypadku kryterium „Doświadczenie” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch 
miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 
 
Bx60pkt 
-----------= ilośd pkt (do dwóch miejsc po przecinku) 
    A 
Objaśnienia: 
A- Ilośd zamówieo spełniających powyższe wymagania w najkorzystniejszej ofercie              

w tym kryterium 
B- Ilośd zamówieo spełniających powyższe wymagania w ofercie badanej 
 
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskad Wykonawca w tym kryterium to 60 
pkt 

 
W przypadku kryterium „Lokalizacja” oferta otrzyma dodatkowe punkty za 

wykazaną odległośd (mierzoną w km) od miejsca, gdzie przygotowywane będą 
posiłki do siedziby Zamawiającego zgodnie z poniższymi założeniami: 

Lp. Odległośd Ilośd punktów 

1 od 0 km do 30 km 30 

2 od 30,1 km do 60 km 20 

3 powyżej 60 km 10 
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Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskad Wykonawca w tym kryterium to 30 
pkt 
UWAGA: 
Zamawiający obliczy najkrótszą odległośd po drogach publicznych na podstawie 
aplikacji google map. 

 
c. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 
d. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonad wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym bilansie 
ceny i innych kryteriów oceny ofert, wówczas Zamawiający spośród złożonych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną. 

e. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od Wykonawcy pisemnych 
wyjaśnieo dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez 
zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnieo spowoduje wykluczenie Wykonawcy                                    
z postępowania lub odrzucenia oferty. 

 

12. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 
a. Cena oferty jest ceną brutto za pakiet całodziennego wyżywienia dla jednego dziecka, 

z tym, że Wykonawca wydzieli i przedstawi cenę brutto za I i II śniadanie łącznie, 
z tym, że cena ta nie może przekroczyd 35% ceny brutto za pakiet całodziennego 
wyżywienia. 

b. Mając na uwadze wszystkie wymagania postawione w niniejszym Zapytaniu 
Ofertowym wykonawca zawrze w cenie brutto wszelkie koszty niezbędne do 
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym 
wszystkie należne opłaty i podatki. 

c. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawad z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Cenę brutto należy wyrazid w złotych polskich, w których będą 
również prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą. Zamawiający 
nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeo w walutach obcych. 

d. Oferowana cena będzie obowiązywad w całym okresie ważności umowy, tj. 
od 1 stycznia 2017r., do 31 grudnia 2017 r. 

 

13. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
a. Ofertę należy sporządzid na załączonym formularzu „Formularz Oferty” (Załącznik nr 

1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Oferty). 
b. Do oferty należy załączyd oświadczenia oraz dokumenty określone w punkcie 9 

niniejszego Zapytania Ofertowego. 
c. Wykonawca ma prawo złożyd tylko jedną ofertę. 
d. Zamawiający wymaga, aby treśd oferty była jednoznaczna. 
e. Oferta i wszystkie Załączniki muszą byd sporządzone w formie pisemnej, napisane             

w języku polskim pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym 
atramentem oraz powinny byd podpisane przez osobę/osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy i zaciąganiu w jego imieniu zobowiązao finansowych. 
Upoważnienie do podpisania oferty powinno byd dołączone do oferty, o ile nie 
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. 

f. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy zawartych w Zapytaniu Ofertowym 
przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie Załączników 
opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne w treści 
z formularzami określonymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy 
dołączą do oferty Załączniki o innej treści niż określona w Zapytaniu Ofertowym 
zostaną wykluczeni z ubiegania się o niniejsze zamówienie. 
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g. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyd w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi 
Wykonawcy z dopiskiem Oferta na usługę:  Przygotowania i dostarczania posiłków 
(usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola                         
w Cegłowie w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., w dniach,                     
w których pracuje przedszkole. Nie otwierad przed dniem 21.12.2016 r., przed godz. 
15.00”. 

h. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostad wyraźnie 
oznaczone z zastrzeżeniem Wykonawcy, pod rygorem uznania, że stanowią one 
informacje jawne. 
 

 
14. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

a. Ofertę można złożyd w jeden z następujących sposobów: Przesład przesyłką 
poleconą lub kurierską na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii 
Konopnickiej w Golach, Gole 51; 96-314 Baranów lub złożyd osobiście 
w sekretariacie Gminnego Przedszkola w Cegłowie: Gminne Przedszkole w Cegłowie, 
Cegłów 22B, 96-314 Baranów, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. 

b. Ofertę należy złożyd do dnia 21 grudnia 2016 r., do godz. 15.00. 
c. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone 

niezwłocznie, bez otwierania koperty. 
 

15. ZAPYTANIE O PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 
Pytania dotyczące Zapytania Ofertowego należy kierowad w formie pisemnej na adres            
e-mail: szkolagole@interia.pl .  
 

16. ODRZUCENIE OFERTY. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 
Oferta Wykonawcy niezgodna z zapytaniem ofertowym zostanie odrzucona przez 
Zamawiającego. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy 
złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie internetowej http://zspgole.biposwiata.pl/. 

 
17.  POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zapytania Ofertowego bez 
podania przyczyny. W razie takiej zmiany Zamawiający zamieści modyfikację na stronie 
internetowej i przedłuży termin składania ofert. Zamawiający może również unieważnid 
postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający 
może przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia. 

 
Załączniki: 

1. Formularz oferty 
2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
3. Wzór oświadczenia o braku powiązao kapitałowych i osobowych 
4. Wykaz usług 
5. Wykaz niezbędnego sprzętu 
6. Wzór umowy 
7. Lista produktów używanych w żywieniu zbiorowym w Gminnym Przedszkolu w Cegłowie. 

 
 

12.12.2016 r.,/-/ Beata Jackowska – Dyrektor ZSP  
____________________________________________ 

                                                 (data i podpis Zamawiającego) 

mailto:szkolagole@interia.pl
http://zspgole.biposwiata.pl/
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Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTY 

 

……………………………………………...     ………………………dnia……………………… 
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/                /miejscowośd/ 
 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12 grudnia 2016 r., na usługę:  

Przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających 

do Gminnego Przedszkola w Cegłowie w okresie od dnia 01.01.2017 r., do dnia 31.12.2017 r.,                  

w dniach, w których pracuje przedszkole 

 

DANE WYKONAWCY:  
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

numer telefonu……………………………………………………………..numer faksu………………………………………………… 
 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

REGON……………………………………………………………………..NIP……………………………………………………………………. 
 
Konto bankowe……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam(y), że po zapoznaniu się z wymogami zawartymi w ww. zapytaniu ofertowym, 
oferuję(emy) następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę: 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. przygotowanie i dostarczenie całodziennego 
wyżywienia (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) dla 1 osoby za kwotę:  

Cena brutto ………………...…… ..................................................................................................................zł 

(Słownie: ...............................................................................................................................................)zł 

W tym cena brutto za śniadanie i II śniadanie dla 1 osoby wynosi łącznie 

……………………………………………z (Słownie .................................................................................... ………….)zł 

Termin wykonania umowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w dniach, w których pracuje 

przedszkole. Liczba posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci. 

Cena oferty musi obejmowad wartośd przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile wynika to                
z właściwych przepisów), a także uwzględniad ewentualne zmiany w stawce VAT – cena brutto jest 
stała. Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 

UWAGA! CENY – ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU. 
 

1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

4 do Zapytania Ofertowego. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się 
do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru. 

3. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY: 
 

Imię i nazwisko……………………………………………………….stanowisko……………………………………… 
 

Numer telefonu:……………………………………………………. nr faksu………………………………………….. 

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

         /pieczątka i podpis Wykonawcy bądź osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 2 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 
 
……………………………….                                    ...………………………dnia…………          
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/      /miejscowośd/ 

 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę:  

Przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających 

do Gminnego Przedszkola w Cegłowie w okresie od dnia 01.01.2017 r., do dnia 31.12.2017 r., 

w dniach, w których pracuje przedszkole 

 

Ja/my niżej podpisany/i  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
 
działających w imieniu i na rzecz: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Wykonawcy) 
 
Oświadczam/y, że: 
 

a) Posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia. 
b) Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem 

technicznym, ekonomicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
c) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
 
 

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

         /pieczątka i podpis Wykonawcy bądź osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 



11 
 

Załącznik nr 3 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązao kapitałowych i osobowych 

 
 
………………………………………….     ………………………dnia………………… 
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/                /miejscowośd/ 

 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę:  

Przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających 

do Gminnego Przedszkola w Cegłowie w okresie od dnia 01.01.2017 r., do dnia 31.12.2017 r., 

w dniach, w których pracuje przedszkole 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym                                                     

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy                                                            

a Wykonawcą polegające w szczególności na: 

a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d. Pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa             

w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
         /pieczątka i podpis Wykonawcy bądź osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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………………………………………….     ………………………dnia………………… 
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/                /miejscowośd/ 

 
 

 
 

 
 

 
Przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających 

do Gminnego Przedszkola w Cegłowie w okresie od dnia 01.01.2017 r., do dnia 31.12.2017 r., 

w dniach, w których pracuje przedszkole 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 

   

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

         /pieczątka i podpis Wykonawcy bądź osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
 
 
 
 

 

 

1. 
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………………………………………….     ………………………dnia………………… 
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/                /miejscowośd/ 

 
 
 

 
 

Przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci 
uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Cegłowie w okresie od dnia 01.01.2017 r., do dnia 
31.12.2017r., w dniach w których pracuje przedszkole 
 

 
 

 

 

–

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

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

         /pieczątka i podpis Wykonawcy bądź osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 

 

 
1. 

 
 

 

 



14 
 

 

 
 

 
 

 
-

-  
–  

-  
 

 
 

 
 

1. Przygotowanie i dostarczanie posiłków (usługa cateringowa) 
dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Cegłowie w okresie od dnia 01.01.2017r. 
do dnia 31.12.2017r. w dniach, w których pracuje przedszkole. 

2. śniadanie, II śniadanie, 
 

3. 

 
4.  

 śniadanie: zupa mleczna lub potrawy mleczne i mlekopochodne, kanapki bądź 
jajecznica, pieczywo razowe lub pełnoziarniste: żytnie, pszenne, mieszane lub 
pieczywo bezglutenowe, herbata lub napój mleczny;  

 II śniadanie: owoce, warzywa; 
 obiad: 

-

– -

  
 podwieczorek (trzy produkty): kanapka, ciasto własnego wyrobu z herbatą, wodą 

mineralną, kompotem lub napojem mlecznym; kanapka, owoc (sezonowy) 
z deserem;  kanapka,  jogurty naturalne  (min. 150 g.) z owocem, ciastem, herbata 
bądź naleśniki z owocami i śmietaną, racuchy z jabłkiem, knedle z owocami 
z herbatą, sokiem lub wodą mineralną. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom napojów (typu: herbata, woda, 
kompoty, soki naturalne) na cały dzieo pobytu dziecka w przedszkolu w ilości zapewniającej ich 
spożycie zarówno w trakcie posiłków jak i między posiłkami. 
5. 

  
6. 

 
7.  
8. 

 
–  
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1. 

 

 

2. 

  

3. 

 
4. 

 
5. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostarczenie dekadowego (10-dniowego) jadłospisu 

dla dzieci bez alergii pokarmowej, jak również dla dzieci bezmlecznych, zaś dla innych alergików 

informowad na bieżąco bądź również zapewnid jadłospis dekadowy. Sporządzone przez 

Wykonawcę jadłospisy powinny byd urozmaicone i różnorodne. Jadłospis ten powinien byd 

dostarczony Zamawiającemu na 5 dni przed okresem jego obowiązywania. Zamawiający ma 

prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę. 

6. 
 

7. 

 
8. 

 
9. 

 
10. 

- –
 - –  

11. 
 

12. 
–  

13. -
  

14.  
15. -

 
16. 
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1. 

 
2. 

 
 

3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. -

-  
8. 

 
9. 

 
10.  

 
 

 
 

 
1.  
2. 

 
3. 

 
4. 

-  
5.  
6.  
7.  
8. 

 
9. 

-  
10.  
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 - -  
 

  
 
 
 

 
 

1. 

 
2.  
3. 

 
4.  
5. 

 
a)  
b)  
c) 

 
 
 
 

 
 

1.  

a. 

 
b. 

 
c. 

  
 

d. 

 
e. 

 
f. 

 
g. 

 
2. 
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1. 
 

a.  
 

b. 

 
2. 

 
3. 

 

4. 

 
 

 
 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

  
 

 
 

 
1)  
2)  
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Lista produktów używanych w żywieniu zbiorowym 
w Gminnym Przedszkolu w Cegłowie   

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagao, jakie muszą spełniad środki 
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

Środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach 

systemu oświaty muszą spełniad odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające                      

z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej. 

Środki spożywcze, dobiera się w taki sposób, aby: 

1. Na całodzienne żywienie składały się środki spożywcze pochodzące z różnych grup środków 

spożywczych. 

2. Posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) zawierały produkty z następujących grup środków 

spożywczych: produkty zbożowe lub ziemniaki, warzywa lub owoce mleko lub produkty 

mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych i inne nasiona oraz tłuszcze. 

3. Zupy, sosy oraz potrawy sporządzane były z naturalnych składników, bez użycia 

koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników. 

4. Od poniedziałku do piątku były podawane nie więcej niż dwie porcje potrawy smażonej, przy 

czym do smażenia jest używany olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów 

jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%. 

5. Napoje przygotowywane na miejscu zawierały nie więcej niż 10 g cukrów w 250 ml produktu 

gotowego do spożycia. 

6. Każdego dnia były podawane: 

a) co najmniej dwie porcje mleka lub produktów mlecznych, 

b) co najmniej jedna porcja z grupy mięso, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych, 

c) warzywa lub owoce w każdym posiłku, 

d) co najmniej jedna porcja produktów zbożowych w śniadaniu, obiedzie oraz kolacji. 

7. W żywieniu całodziennym było podawane przynajmniej pięd porcji warzyw lub owoców. 

8. Co najmniej raz w tygodniu była podawana porcja ryby. 

Grupa I  - Produkty zbożowe  

 wielozbożowe płatki śniadaniowe, kukurydziane 

 pieczywo razowe lub pełnoziarniste: żytnie, pszenne, mieszane lub pieczywo bezglutenowe 

 makarony: z mąki z pełnego przemiału, żytniej, owsianej, pszennej i ziemniaczanej  

 potrawy z mąki np.: naleśniki, kluski, pierogi, pyzy, kopytka, kluski leniwe 

 różnego rodzaju kasze: jęczmienna, jaglana, gryczana kukurydziana, kus-kus, manna 

 ryż: biały i brązowy 
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Grupa II  - Warzywa 

 warzywa świeże w sezonie 

 ziemniaki: z wody lub pieczone 

 warzywa surowe: marchew, seler, buraki, kalarepa, kapusty, sałata, por, pomidory, ogórki 
zielone i kiszone, kapusta kiszona, dynia, kalafior i inne 

 warzywa gotowane/duszone: fasolka szparagowa, cukinia, bakłażan, brokuły, kalafior, 
szpinak, marchewka z groszkiem, buraki i inne 

 warzywa mrożone: mieszanki warzywne, groszek, kalafior i inne 

 warzywa mrożone poza sezonem 

Grupa III - Owoce  

 owoce świeże: takie jak jabłka, kiwi, gruszki  

 owoce sezonowe np.: truskawki, czereśnie, śliwki, maliny, wiśnie, porzeczki, owoce 
cytrusowe: mandarynki, ananasy, banany, pomaraocze 

 owoce mrożone – poza sezonem 

 owoce suszone: morele, rodzynki, żurawina, śliwka 

 kompoty owocowe 

 soki wyciskane ze świeżych owoców 

Grupa IV - Mleko i produkty mleczne 

 mleko 3,2 % i 2 % 

 śmietana 12% i 18 % 

 sery białe – twarogowe, sery żółte 

 napoje mleczne: jogurt, kefir – naturalne, kakao naturalne, kawa zbożowa 

Grupa V - Mięso, ryby, jaja  

 filetowana ryba bez ości i skóry (najlepiej morska) 

 drób, cielęcina, wołowina, chuda wieprzowina 

 wędliny wysokogatunkowe z mięsa nie oddzielonego mechanicznie   

 jajka jako samodzielna potrawa i dodatek do potraw 

 pasztet pieczony (domowy) 

Grupa VI - Tłuszcze  

 masło wysokogatunkowe 

 olej rzepakowy i oliwa z oliwek 

 margaryna – wysokiej jakości miękka o niskiej zawartości kwasów tłuszczowych – 
do wypieków 

Grupa VII - Nasiona strączkowe i orzechy  

 nasiona roślin strączkowych: soczewica, cieciorka, fasola biała i czerwona 

 niesolone orzechy, migdały, masło orzechowe i inne pasty z orzechów.  

 ziarna słonecznika, dyni i inne 

Grupa VIII - Cukier i słodycze  
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 miód pszczeli naturalny 

 dżem i powidła niskosłodzone 

 ciasto domowe 

Grupa IX - Zioła i przyprawy 

 zioła świeże i suszone: tymianek, bazylia, oregano, kminek, majeranek, pieprz, czosnek, 
estragon, zioła prowansalskie, cynamon i inne 

 papryka słodka, ziele angielskie, listek laurowy 

 suszone zioła bez dodatku soli 

 sól: 
- w procesie przygotowania posiłku jest stosowana sól o obniżonej zawartości sodu 

(sodowo – potasowa), 
- sól nie jest stosowana po procesie przygotowania posiłku, 
- przy czym w żywieniu zbiorowym należy uwzględnid, że dzienne spożycie soli 

powinno wynosid nie więcej niż 5g 

Grupa X – Napoje 

 woda – naturalna woda mineralna nisko- lub średniozmineralizowana, woda źródlana lub 
woda stołowa  

 koktajle mleczne i mleczno-owocowe – koktajle owocowe, warzywne, owocowo-warzywne 
na bazie mleka, napojów zastępujących mleko, czyli napoju: sojowego, ryżowego, owsianego, 
kukurydzianego, gryczanego, orzechowego lub migdałowego, produktów mlecznych lub 
produktów zastępujących produkty mleczne,  

 soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne 

 herbatki owocowe naturalne: malinowa, owoce leśne i inne (słodzone miodem) 

 herbatki ziołowe naturalne: mięta, melisa, rumianek (słodzone miodem) 

 herbata, kawa zbożowa, kakao naturalne 

 kompoty owocowe 

 


