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 Ciemne, dnia 27.11.2017r 
 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 
Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, 
Ciemne ul. Wołomińska 208, 05-250  Radzymin, tel. 22 763 07 80;  fax 22 763 07 80 

     email placówki: zszp_ciemne1@op.pl 
 

 
 

Zaprasza do złożenia ofert na: żywienie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem wraz z najmem zaplecza kuchennego. 

 
I. Przedmiot zamówienia: 

Prowadzenie żywienia w wynajmowanych pomieszczeniach dla uczniów Szkoły 
Podstawowej: przygotowanie i wydanie posiłku- obiadu składającego się z zupy, drugiego 
dania i kompotu, planowana liczba posiłków około 17 dziennie, refundowanych przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
 Dla dzieci z Przedszkola: przygotowanie i wydanie posiłków składających się z śniadania, 
obiadu i podwieczorka. Planowana liczba posiłków około 7 dziennie refundowanych ze 
środków Opieki Społecznej.  
Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości przygotowywanych posiłków 
danego dnia według frekwencji dzieci i uczniów w placówce. 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji 
    Zamawiający wyklucza prowadzenie żywienia przez podwykonawców. 
1) Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami  
i przepisami prawa. Posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną  
z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154 -
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków 
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu 
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach) być sporządzane zgodnie  
z zasadami sztuki kulinarnej oraz przepisami dotyczącymi żywienia zbiorowego zgodnie  
z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. z późniejszymi 
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ).  
Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze 
określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie  
z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. 

 
2) Jadłospis powinien uwzględniać produkty z każdej grupy, być urozmaicony, zbilansowany, 
różnorodny, smaczny i dostosowany do pory roku i świąt. Wykonawca będzie przygotowywał 
posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r.  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz.149) łącznie  
z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Posiłki muszą być dostosowane do wymogów 
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Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków 
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu 
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154). 
Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze 
określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie  
z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. 

Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: 

a) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, 
świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, bez substancji dodatkowych, konserwujących, 
zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, sporządzane z naturalnych 
składników bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów  
z naturalnych składników, 

b) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie 
smażone, przy czym nie więcej niż jedna porcja potrawy smażonej w ciągu tygodnia 
szkolnego od poniedziałku do piątku, 

c) do przygotowania posiłku należy zastosować: 

- produkty zbożowe lub ziemniaki, 

- warzywa i owoce, surowe lub przetworzone, bez dodatków cukrów i substancji słodzących,   
  a w przypadku przetworzonych – o niskiej zawartości sodu/soli, 

- mięso, ryby, jaja i nasiona roślin – jedną lub więcej porcji żywności z tej kategorii środków 
  spożywczych każdego dnia, a porcję ryby co najmniej raz w tygodniu, 

- tłuszcze spożywcze – oleje, masło, margaryny miękkie kubkowe nie aromatyzowane lub ich 
mieszanki, a do smażenia olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jedno 
nienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%, 

- sól o obniżonej zawartości sodu (sodowo-potasowa), przy założeniu, że dzienne spożycie 
soli powinno wynosić nie więcej niż 5g, 

- zioła lub przyprawy świeże i suszone bez dodatku soli, 

d) zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym (mięso wołowe), 

e) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na 
bazie produktów najwyższej jakości z uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarnych,  
z wykluczeniem półproduktów i zgodnie z wymogami Państwowego Inspektora Sanitarnego, 
norm systemu HACCP oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. 
Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-
epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność 
za ich przestrzeganie. 

3) Nie zezwala się na stosowanie w procesie żywienia następujących produktów: 

- konserw, 

- przypraw typu Vegeta, 
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- kostek rosołowych, 

- tłuszczów utwardzonych tj. margaryn, masło – umiarkowanie, 

- produkty z glutaminianem sodu i innych chemicznych środków smakowych, 

- produkty z syropem glukozowym - fruktozowym, 

- parówki, 

- produktów masłopodobnych i seropodobnych, 

- mięso odkostnione mechanicznie (MMO), 

- wędlin z dodatkiem preparatów białkowych (soja) lub skrobi modyfikowanej, 

- posiłki sporządzane na bazie półproduktów, 

- posiłki na bazie Fast Food, 

- mrożonych potraw, 

- napojów z proszku lub na bazie suszu, 

- produktów spożywczych przetworzonych technologicznie z dużą ilością środków 
chemicznych. 

4) Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich 
przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin  
z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby 
odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. 

5) Personel Wykonawcy powinien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP, a także 
aktualne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku 
przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu, których istnieje możliwość 
przeniesienia zakażenia na inne osoby. Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie dzieci 
przed Państwowym Inspektorem Sanitarnym. Wykonawca posiada pełną odpowiedzialność 
cywilną, administracyjną i karną za jakość przygotowywanych posiłków oraz skutki 
wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu , mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie 
żywionych dzieci. 

6) Posiłki powinny dostarczyć ok. 75% energii całodziennej racji pokarmowej: 

- śniadanie powinno dostarczyć ok. 25% energii całodziennej, 

- obiad powinien dostarczyć ok. 30% energii całodziennej, 

- podwieczorek powinien dostarczyć ok. 20% energii całodziennej. 

7) Posiłki muszą spełniać następujące warunki ilościowe oraz jadłospis powinien zawierać: 

a) śniadanie 

pojemność – 300 ml zupy lub mlecznego napoju 

gramatura 150 g kanapka lub bułka z dodatkami 
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kaloryczność 400 kcal 

- różne zupy mleczne – 300 ml (płatki kukurydziane, ryżowe, suchary, biszkopty, kasza 
manna) lub kanapki – 150 g w zależności od rodzaju obiadu z jajkiem, serem białym, 
żółtym, wędliną (wysokiej jakości), szynką, kiełbasą, kiełbaski na gorąco, zielenina, 

- kanapki – pieczywo razowe, wieloziarniste, pszenne, 

- herbata owocowa, herbata zwykła z cytryną – 200 ml (słodzone miodem). 

b) obiad 

Zupa – pojemność 300ml i kaloryczność 150 kcal 

- zupa: pomidorowa, jarzynowa, ogórkowa, żurek, krupnik należy przygotować na wywarach 
jarskich (warzywnych) lub mięsnych z dodatkiem głównego składnika. Zupy na wywarach  
z kości w ograniczonych ilościach. Podprawianie zup niskotłuszczową śmietaną lub 
mlekiem albo masłem, bez zaprawiania mąką lub zasmażką, 

Drugie danie – gramatura co najmniej 350 g i kaloryczność 400 kcal 

- posiłki mięsne – 100 g: udo z kurczaka, kotlet mielony (karczek, filet z kurczaka, indyka, 
szynka b/k), kotlety schabowe (schab, filet z indyka), bitki wołowe, gulasz 

- posiłki bez mięsne – mączne – 300g: pierogi, naleśniki, kluski na parze, kopytka – ryba 
(filet) – 100 g, surówka – 100 g, ziemniaki lub zamiennik (kasza, ryż, makaron) – 150 g, 

- kompot z owoców (truskawki, wiśnie, maliny, jagody, wieloowocowe), soki owocowe, 
malina, truskawka, kiwi, porzeczka, wiśnia – 200 ml bez dodatku cukru. 

Kaloryczność obiadu w przeliczeniu na jedno dziecko winna wynosić ok. 550kcal. Kalkulacja 
cenowa winna obejmować swoim zakresem dwa dania mięsne, dwa dania półmięsne, jedno 
danie jarskie bądź rybne w ciągu tygodnia. 

c) podwieczorek 

pojemność – 200 ml mlecznego napoju lub herbaty z cytryną 

gramatura 150 g kanapka lub bułka z dodatkami 

kaloryczność 325 kcal 

- ciasto własnego wypieku, kanapki z wysokiej jakości wędliną, jajkiem, serem białym, 
żółtym, rybą i „zieleniną”, bułka maślana z miodem, dżemem, kakao, chałka z miodem, 
dżemem, kisiel, jogurty i desery owocowe, serek wiejski, pieczywo razowe, wieloziarniste  
i pszenne, owoce. 

d) zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, aby w ramach realizowanego zamówienia 
zapewnił posiłki dla dzieci specjalnej diety (bezglutenowej, ze skazą białkową, z alergią 
pokarmową lub innymi schorzeniami pokarmowymi). Dzieci uczulone na produkty mleczne 
będą otrzymywały zupę bez śmietany. Produkty nabiałowe zastępowane będą innymi 
produktami np. mleko – herbatą, ser – wędliną. Dzieci uczulone na inne pokarmy będą 
musiały mieć przygotowane posiłki alternatywne. Przygotowanie posiłków dla dzieci 
specjalnej diety wykonywane jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i po 
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zaoferowanej cenie w ofercie dla poszczególnych rodzajów posiłków w ramach standardowej 
ceny śniadania, obiadu i podwieczorku. 

e) W przypadku wyjazdu dzieci na wycieczkę Wykonawca zobowiązuje się w ramach 
środków przeznaczonych na wyżywienie do przygotowania tzw. „suchego prowiantu”. 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej wycieczce telefonicznie lub osobiście  
z 2 dniowym wyprzedzeniem. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). 

III.  Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31. 12.2018r z wyłączeniem 1 
miesiąca sierpnia 2018r. 

 
IV.  Warunki udziału w postępowaniu 

O udział w realizacji zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, ze jest wpisany do rejestru zakładów 
podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji 
posiłków od surowca do gotowej potrawy na podstawie ustawy z dnia 25.08.2006 r.  
o Bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ). 

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia: oświadczenie- załącznik nr 2. 

3) Posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał lub wykonuje minimum 1 usługę na podstawie umowy polegającej na 
przygotowaniu posiłków dla przedszkola lub szkoły przez okres ciągły minimum  
6 miesięcy. 

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków zostanie dokonany według 
formy ”spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  
i oświadczeniach przedstawionych w ofercie. 
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V. Wymagane dokumenty od Wykonawców, które należy załączyć do oferty: 
 

 
   Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 
                      

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu,  o którym mowa w  
      pkt. 4, podpunkt 1 niniejszego zapytania ofertowego , że wykonawca jest wpisany do  
      rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji  
      Sanitarnej w zakresie produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy na podstawie  
      ustawy z dnia 25. 08. 2006 roku ( tekst jednolity, Dz. U . z 2017 r. poz.149)  wypełnić  
      załącznik nr 2. 
2)  Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz głównych usług (wypełnić 

załącznik nr 3 ) z ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie z którego będzie wynikać, że 
wykonawca wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu posiłków 
złożonych ze śniadania, obiadu (zupa, drugie danie), podwieczorku przez okres co 
najmniej 6 miesięcy w ostatnim roku dla co najmniej 40 osób dla placówek oświatowych -  
potwierdzoną dowodem (referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na 
rzecz, którego usługi były wykonywane), że usługa była wykonywana należycie.  
W przypadku świadczeń okresowych, ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu. 

3) Wykonawca jest zobowiązany załączyć podpisane oświadczenie, załącznik nr 4 do 
niniejszego zapytania ofertowego potwierdzającego dysponowanie osobami zdolnymi do 
wykonywania realizacji zamówienia. 

4) Napisanie i złożenie przykładowego jadłospisu. 
     

5) Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,  
powinien zawierać: propozycje czynszu brutto za 1 miesiąc  za wynajem kuchni  
z pomieszczeniami pomocniczymi, proponowane ceny brutto za jeden obiad i jedno 
całodzienne wyżywienie (wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu)                                

6) Dokładne dane do kontaktu z oferentem (nr. telefonu. adres e-mail). 
7) W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – pełnomocnictwo oryginalne   lub 

kopia poświadczona notarialne. 
 

VI.  Wyjaśnienia i modyfikacja zapytania ofertowego; 
1) Wykonawca może pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zwrócić się do 

zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 
Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres:  
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem  
ul.  Wołomińska 208, 05-250 Radzymin 
Tel. 22 763 08 70 
e-mail zszp_ciemne1@op.pl 

 
2) Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na  

2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem ,że wniosek o wyjaśnienie 
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treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

  
3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie  wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

 
4) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja 
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy pobrali zapytanie 
ofertowe. 

5) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy     
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. 
 
VII. Wybór najkorzystniejszej oferty: 
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, 
którzy złożyli oferty, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
uzasadnienie jej wyboru. 
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 
podania przyczyny. 
 
VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu realizacji dostawy: 
 
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony przez Zamawiającego 
pisemnym zawiadomieniem lub drogą elektroniczną. 
 
IX. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: 

 
Grażyna Wardak-Dymek – dyrektor  tel. 22 763 07 80 
Ewa Stawicka – sekretarz szkoły tel. 22 763 07 80 
 

 
X. Sposób przygotowania oferty:  

 
1) Oferty  należy sporządzić w formie pisemnej w języku  polskim. 
2) Do oferty należy dołączyć oświadczenia stanowiące  załączniki do zapytania ofertowego : 
3) Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez 

oferenta za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie. 
4) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie . 
5) Koperta powinna być opisana: „Oferta na wynajem pomieszczeń kuchennych oraz 

prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janiny 
Januszewskiej w Ciemnem” oraz powinna być opatrzona pieczęcią  oraz nazwą  
i dokładnym adresem oferenta. 

6) Zaleca się, aby wszystkie strony ofert wraz z załącznikami były jednoznacznie 
ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie jakiejkolwiek kartki. 
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XI. Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
        im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, ul. Wołomińska 208,  do dnia 20. 12. 2017r. 
do godziny 1000  

 
XII. Termin otwarcia ofert :  

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017r. o godz. 13:35 w sekretariacie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem,  
ul. Wołomińska 208. 

 
 XIII. Sposób obliczania ceny oferty: 
1) Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

2) Ceny w ofercie (wyrażone w PLN) należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, stosując zasadę opisaną w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom Dz. U. Nr 95, poz. 
798. 

3) Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu oferty ceny jednostkowe (brutto) 
za poszczególne rodzaje posiłków, oraz proponowaną cenę brutto czynszu za jeden 
miesiąc. 

4) W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia  
działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeśli to zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od  
towarów i usług, zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do  
podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami 
podatkowymi.  

5) Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia 
określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

6) Cena oferty winna uwzględniać wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki – 
w tym podatek VAT, jeżeli Wykonawca jest podatnikiem tego podatku oraz wszelkie 
inne ewentualne obciążenia.  

7) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku 
realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 
 
 

XIV. Informacje dotyczące walut obcych: 
 Rozliczenia między wykonawcą, a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych 

(PLN). 

 
 
XV. Kryteria oceny ofert: 

  
a) Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się :  

- najniższa cena brutto za  jeden posiłek – obiad (zupa+drugie danie+kompot). 
- najniższa cena brutto jednego całodziennego wyżywienia-śniadanie, obiad (zupa+drugie  
  danie+kompot), podwieczorek 
- jakość przykładowego jadłospisu  
- najwyższa cena brutto za czynsz 

b) Współczynniki wag do ww. kryteriów wynoszą 
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-najniższa cena brutto za przygotowanie jednego posiłku – obiadu(zupa+drugie         
 danie+kompot) – 40% 
- najniższa cena brutto jednego całodziennego wyżywienia – śniadanie, obiad,     
 podwieczorek – 40% 
- jakość przykładowego jadłospisu – 10% 
- najwyższa cena brutto za czynsz – 10% 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w wymienionych 
kryteriach. 

 
c) Im wyższa cena brutto za czynsz tym wyższa ilość punktów w skali 10 punktowej. 

 
C - kryterium ceny  
Cn – najwyższa oferowana cena brutto spośród ważnych ofert 
Cb – cena  brutto oferty badanej  

 
Cn 

C=  -------------- x 10% 
Cb 

 
d) Im niższa cena brutto za posiłki, tym wyższa ilość punktów w skali 40 punktowej, 

pozostałe proporcjonalnie mniej. 
 

C - kryterium ceny  
Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród ważnych ofert  
Cb – cena  brutto oferty badanej  

 
 

Cn 
C=  -------------- x 40% 

Cb 
 

e) Ocena jakości podanego jadłospisu dokonana zostanie przez członków komisji 
przetargowej w oparciu o analizę załączonego przykładowego jadłospisu. Każdy  
z członków komisji może przyznać maksymalnie 10 pkt, następnie łączna suma punktów 
przyznanych przez członków komisji będzie sumowana. Oceniana będzie różnorodność  
i  zakres produktowy posiłków w prezentowanym jadłospisie. 

 
 Im wyższa łączna ilość punktów przyznanych przez członków komisji tym wyższa ilość 
punktów  w skali 10 punktowej. 

 J - Kryterium podanego jadłospisu – różnorodność i zakres produktowy posiłków  
w prezentowanym jadłospisie, 

Jn - łączna ilość punktów przyznana za to kryterium przez członków komisji przetargowej   
dla badanej oferty  

Jb - najwyższa łączna ilość punktów przyznana za to kryterium przez członków komisji 
przetargowej. 

  
Jn 
 

J=  ------  x 10% 
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Jb 
 
Punktacja przyznana oferentom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
Punkty przyznane wykonawcy w zakresie z każdego z kryteriów zostaną zsumowane.  
 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną za wszystkie 
wymienione kryteria ilością punktów w skali 100 punktowej 
 
XVI. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu: 
1) nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych; 
2) wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość 

zamówienia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządzono dnia 27 listopada 2017 r.    
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 Załącznik nr 2 

    

Oświadczenie 

                                                                                                            

Nazwa  Wykonawcy: 

Adres Wykonawcy:  

 

W związku z ubieganiem się o wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym z 
dnia……………… w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na usługę 
przygotowania i wydania posiłków dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny 
Januszewskiej w Ciemnem  oświadczam , że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , 
jeśli przepisy ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 

 

2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;  

3)  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

 

 

……………….dnia,………………..    ……………………………………… 
miejscowość                  pieczęć i podpis 
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Załącznik nr 1 

   

……………………………………………       
 miejscowość i data 

 

OFERTA 

 

 

1. Nazwa wykonawcy:……………………………………………………………..……… 

2. Adres wykonawcy:………………………………………………………………...……. 

3. NIP…………………………….REGON……………………………………….……… 

4. Nr rachunku bankowego:…………………………………………………….……….… 

5. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

      Cenę brutto:……………………….PLN (słownie 

złotych……………………..……….. 

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

6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do   

niego zastrzeżeń. 

7. Termin realizacji zamówienia:………………………………………………..………… 

8. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia:………………………..………… 

9. Do oferty załączam:……………………………………………………………….……. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

pieczęć Wykonawcy     podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 3 

 

 

Doświadczenie zawodowe 

  

Wykaz usług z ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie ,z którego będzie wynikać,  
że wykonawca wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu posiłków 
składających się ze śniadania, obiadu (zupa, drugie danie) i podwieczorka przez okres  
co najmniej 6 miesięcy dla co najmniej 40 osób. 

Lp
. 

Nazwa zamówienia Opis 
przedmiotu 
zamówienia 
z podaniem 
rodzaju 
wykonanych 
usług 

Wartość  

( brutto) 

Data 
wykonania  

(rozpoczęcia 
i 
zakończenia) 

Zamawiający 

( nazwa i adres) 

      

      

      

Osoba składająca oświadczenia świadoma jest odpowiedzialności karnej, 
wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego 

 

 

 

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

pieczęć Wykonawcy     podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej     

 

 

 



14 
 

                                                   

 

 

 

 

                                                                                                           Załącznik Nr4 

                                                    Oświadczenie 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym przez zamawiającego oświadczam,  
że dysponuję osobami zdolnymi  do wykonywania zamówienia. 

(Podać wykształcenie, doświadczenie  i ilość osób, które będą brały  udział w realizacji 
zamówienia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………. , dn……………  ……………………………………………                                                        
miejscowość         pieczęć i podpis Wykonawcy 


