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GOPS.POKL.080-2.4.2014 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 484,1047,1473 oraz z 2014r. poz.423) Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieckach zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi przygotowanie              

i dowóz posiłków dla uczestników projektu „Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia 

społecznego w gminie Piecki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, 

Poddziałanie 7.1.1 

 

1. Zamawiający:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki,  

tel./fax.: (089) 742-21-44, adres e-mail: gops@piecki.com.pl 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

    1) Świadczenie usługi przygotowania i dowożenia posiłków dla uczestników projektu    

systemowego. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

     W okresie od  01 czerwca 2014r. do 31 lipca 2014r., w dniach uzgodnionych                                       

z Zamawiającym.  

4. Miejsce dostarczania zamówienia: 

                 Piecki – miejsce wyznaczone przez Zamawiającego.  

5. Kryterium oceny ofert: 

 Cena – 65% 

(wartość przyznanych  punktów zostanie określona jako iloczyn stosunku minimalnej 

ceny oferowanej do ceny badanej  x 65) 

 Propozycja menu – 35 % - Ocenie będzie podlegała: różnorodność posiłków, 

atrakcyjność, niepowtarzalność, gramatura. (menu oceniane będzie przez każdego             
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z członków 3-osobowej komisji punktami od 1  do 35).  

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.   

 

6. Istotne warunki zamówienia: 

 Posiłki przygotowane w ramach przedmiotu zamówienia stanowić powinny drugie danie 

obiadowe (mięsne bądź bezmięsne z zachowaniem różnorodności).  

 Wykonawca  przygotuje oraz dostarczy posiłki w sposób zapewniający odpowiednie 

warunki higieniczno-sanitarne.  

 Wykonawca gorące drugie danie winien dostarczyć w pojemnikach termoizolacyjnych lub 

termosach, tak aby temperatura posiłków nie była niższa niż 60 stopni C. 

 Liczba wydawanych posiłków, w zależności od liczebności grupy szkoleniowej będzie 

wynosić do 12 porcji  dziennie oraz  każdorazowo może ulec zwiększeniu bądź 

zmniejszeniu  o  +/- 20%. 

 Liczba porcji oraz terminy w których będą one przygotowane i dostarczone ustalana  

będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę aby zapewnił różnorodność drugich dań                   

z zachowaniem norm kaloryczności  odpowiednich dla osoby dorosłej. 

 

7. Sposób przygotowania oferty: 

  Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „Oferta” w języku polskim,                           

w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną oraz zawierać 

dokumenty wymienione w punkcie 11 niniejszego Zapytania.  

 

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

- Ofertę można złożyć osobiście  u Zamawiającego (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. 1 

Maja 6, 11-710 Piecki), pocztą, pocztą elektroniczną  na adres gops@piecki.com.pl lub faksem 

pod numer  (089) 742 21 44.  

-  W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy 

umieścić napis „Zapytanie ofertowe na realizację usługi przygotowania oraz dowozu posiłków”. 

- Otwarcie   ofert   nastąpi   w   siedzibie   Zamawiającego  dnia  04.06.2014r., po godz. 10
00

 

9.  Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Składający zamówienie może dowiedzieć się osobiście w siedzibie Zamawiającego 05 czerwca 
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2014r. Jeśli podmiot, którego oferta została wybrana nie będzie gotowy do zawarcia umowy          

w ciągu 7 dni, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

10. Termin złożenia oferty: 

    Ofertę należy złożyć do dnia 04 czerwca 2014r.,  do godz. 10 
00

. 

11. Składający ofertę jest obowiązany przedłożyć poza ofertą: 

 Oświadczenie dotyczące braku przeciwwskazań do realizacji zamówienia, 

 Zestawienie kosztu jednego posiłku, w tym propozycja menu 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

                             

 

 


