
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 W CELU ROZEZNANIA RYNKU 

na usługę cateringu dla dzieci w ramach projektu ,,POZYTYWKA- 

pozytywne zmiany w edukacji przedszkolnej” nr RPDS.10.01.04-02-0001/17 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 10 Edukacja; Działanie: 10.1 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; Poddziałanie: 

10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- ZIT AW. 

 

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie rozeznania rynku określonym w Wytycznych w 

zakresie rozeznania rynku w ramach EFRR, EFS, oraz FS na lata 2014-2020.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000- Usługi dostarczania posiłków 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka ,,AGUGU” 

ul. Galla Anonima 3 

58-100 Świdnica 

tel. 605 357 090 

e-mail: agugu@dlaprzedszkoli.eu 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu- przygotowanie i dostawa 

wyżywienia dla 17 dzieci w wieku przedszkolnym, które będą uczęszczać do 

grupy przedszkolnej utworzonej w ramach projektu ,,POZYTYWKA- 

pozytywne zmiany w edukacji przedszkolnej” w okresie 01.09.2018 do 

31.08.2019. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. 

śniadanie, obiad, podwieczorek dla grupy 17 dzieci w okresie 01.09.2018 do 

31.08.2019. 

3. Posiłki będą dostarczane w dni robocze od poniedziałku do piątku w 

godzinach: śniadania-godz. 8.00, obiad i podwieczorek- godz.11.30. 

4. Cena jednostkowa posiłku powinna zawierać koszt przygotowania i 

dostarczenia. 

5. Produkty w dziennym jadłospisie muszą być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 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 poz. 1154). Jadłospis musi obejmować: śniadanie (zupa mleczna lub 
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potrawy mleczne i mleko, kanapka, chude mięso, jaja, ryby, nasiona roślin 

strączkowych,  herbata itp.), dwudaniowy obiad: zupa oraz drugie danie 

(ziemniaki lub zamiennie kasza, ryż, makaron; dania mięsne np. sztuka mięsa, 

udziec kurczaka, pierś z indyka, kotlet schabowy, gulasz itp.; ryba, pierogi, 

naleśniki, knedle itp., surówka, kompot), podwieczorek (kanapka, ciasto, 

desery mleczne, owoce, budyń, kisiel, herbata, mleko, woda mineralna). W 

każdym posiłku należy uwzględnić porcję warzyw lub owoców, do 

smarowania pieczywa należy używać wyłącznie masła.  

6. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i 

dietetycznych( dieta bezbiałkowa, dieta bezglutenowa) w razie konieczności. 

7. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Żywności i 

Żywienia i nie mogą być przygotowywane z półproduktów. Posiłki muszą być 

urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury 

jak i estetyki. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie posiłków własnym 

transportem oraz codzienny odbiór pojemników i odpadów 

pokonsumpcyjnych. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi 

Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. 

9. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych 

źródeł. 

10. Wykonawca powinien ustalać jadłospis z góry na okres minimum 2 tygodni i z 

odpowiednim wyprzedzeniem przedstawiać do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

 

 

III. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Miejsce realizacji zamówienia: Niepubliczne Przedszkole ,,Frajda” w 

Świdnicy ul. Galla Anonima 3. 

2. Termin realizacji zamówienia: 01.09.2018-31.08.2019( z wyłączeniem 

weekendów oraz świąt ustawowo wolnych) 

 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

a. posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

b. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, niezbędną wiedzą i doświadczeniem. 

2. Sposób przygotowania oferty.  



 

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

a. Formularz oferty- załącznik nr 1, 

b. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych- załącznik 

nr 2, 

c. Oświadczenie o spełnianiu/ niespełnianiu aspektów społecznych- załącznik 

nr 3. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji 

przedstawionych w przedłożonych dokumentach. 

4. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa regulująca szczegółowe warunki 

realizacji usługi. Płatność za wykonanie usługi następować będzie po wystawieniu 

faktury na koniec każdego miesiąca kalendarzowego z 14-dniowym terminem 

płatności. 

 

VI. KRYTERIA OCENY 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów: 

a. cena oferty brutto- 70 %-  weryfikowana na podstawie ceny podanej w 

formularzu oferty- załącznik nr 1 

 

Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru: 

Liczba punktów= Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert x 70 

                              Cena badanej oferty 

b. klauzule społeczne- 30 %- oferta otrzyma 30 pkt,  jeżeli Wykonawca 

podczas realizacji zamówienia będzie stosował klauzule społeczne, tzn. 

zatrudni lub zatrudnia na podstawie umowy o pracę, umowy 

cywilnoprawnej, kontraktu managerskiego i zaangażuje do realizacji 

zamówienia przynajmniej 1 osobę spełniającą minimum jedno z 

poniższych kryteriów: 

  osoba bezrobotna w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub  

  osoba młodociana, w rozumieniu Kodeksu pracy lub  

  osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych.   

 

2. Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 



 

 

 

O=C+KS 

gdzie: 

O- ocena 

C- cena 

KS- klauzule społeczne 

 Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach 

przedstawionych powyżej kryteriów uzyska najwyższą liczbę punktów. 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami (załącznik nr 1 i 2) należy przesłać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agugu@dlaprzedszkoli.eu do 

dnia 21 sierpnia 2018r. do godziny 23.59, w tytule wiadomości należy wpisać: 

,, OFERTA NA USŁUGĘ CATERINGU W RAMACH PROJEKTU 

,,POZYTYWKA- POZYTYWNE ZMIANY W EDUKACJI 

PRZEDSZKOLNEJ”. 

2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

 

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Wynik postępowania (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) 

zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.agugu.dlaprzedszkoli.eu 

w ciągu 7 dni od daty zakończenia procedury skladania ofert. 

 

IX. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAPYTANIA 

Pani Agnieszka Pieszczoch- tel. 605 357 090 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zał. nr 1. FORMULARZ OFERTY 

2. Zał. nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONACY 

3. Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
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