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Wieprz, 08.12.2022 r. 

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom 

„Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu 

Ul. Wadowicka 4 

34-122 Wieprz 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na realizacją dostawy: 

Opis przedmiotu zamówienia 

L.P. Nazwa Minimalne parametry Ilość (sztuk) 

1. 

 

Przygotowanie i 

dostarczanie 

śniadania dla 

podopiecznych 

Dziennego 

Domu Seniora 

w Wieprzu, ul. 

Podgórze 18, 

34-122 Wieprz 

Śniadanie 1 raz dziennie, 5 razy w tygodniu, w dni 

robocze, śniadania powinny zawierać:  

1. chleb (w tym chleb zwykły, razowy i 

pszenny), 

2. masło, 

3.  wędlina plastry , 

4. lub ser (wszystkie rodzaje),  

5. lub pasztet, 

6. lub jaja gotowane, 

7. lub dżem, 

8. warzywa (ogórek, pomidor, sałata) – 

dodatek do śniadania, 

9. herbata czarna z cytryną lub herbata 

owocowa lub kawa z mlekiem,. 

Maksymalnie 

20 zestawów 

2. 

 

Przygotowanie i 

dostarczanie 

obiadów dla 

podopiecznych 

Dziennego 

Domu Seniora 

w Wieprzu, ul. 

Podgórze 18, 

34-122 Wieprz 

Jednodaniowy obiad, 1 raz dziennie, 5 razy w 

tygodniu, w dni robocze, obiad powinien zawierać: 

1. zupę 450 ml lub 

2. porcje mięsa/ryby /bez kości/z kością lub gulasz,  

3. ziemniaki (lub kasza, ryż, makaron),  

4. surówka, 

5. potrawy typ: fasolka po bretońsku, bigos, łazanki, 

6. napój 250 ml 

Posiłki powinny być w ciągu miesiąca urozmaicone 

i zawierać: dania rybne, dania półmięsne/bigos, 

pierogi, krokiety itp., dania bezmięsne, dania 

mięsne. 

Na życzenie dieta specjalna (cukrzycowa, 

lekkostrawna, wątrobowa, bezglutenowa, 

bezmleczna, bez laktozowa wegetariańska lub inna 

zlecona przez lekarza lub dietetyka o czym 

wykonawca zostanie poinformowany ) 

Maksymalnie 

20 zestawów 

 

Zamówienie jest częścią zadania publicznego pn.”Prowadzenie Dziennego Domu Seniora w 

Wieprzu. 
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Warunki udziału w postępowaniu 

1. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania. 

2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego 

wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte 

wykonanie zamówienia. 

5. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków codziennie na bieżąco, ze 

świeżych produktów, wysokiej jakości (nierozgotowane, nieprzypalone), w 

uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 

sierpnia 2008 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252), 

rozporządzeń wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, z 

zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP, 

zasad żywienia i dietetyki stosowanej, opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia. 

Kryteria oceny ofert: 

Opis kryteriów wyboru oferty: 

 

Lp. Waga Kryterium Sposób oceny kryterium 

1  cena 

 

Łącznie  100%   

 

* Dodatkowe kryteria wyboru oferty możliwe do zastosowania oprócz ceny: okres gwarancji 

(przedłużenie gwarancji), odległość serwisu (np. poniżej 50 km), szybkość reakcji 

serwisowej. 

 

W ofercie oferent musi odnieść się do wszystkich zaznaczonych wyżej kryteriów oceny 

ofert, które składają się na wagę 100% 

 

Termin składania ofert:  

 

Termin składania ofert(Liczy się data wpływu oferty): od 09.12.2022 do 23.12.2022 r do 

godz. 12:00 w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu ul. Podgórze 18 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

Warunki płatności: przelew, 14 dni od daty wystawienia faktury (1 raz w miesiącu) 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Barbara Bliźniak tel. 509-597-149, 

Wzór umowy dostępny w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu ul. Podgórze 18 34-122 
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Wieprz, tel: 33 432 26 30. 

Sposób przygotowania oferty: w formie pisemnej, w języku polskim 

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie 

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie 

Sposób rozliczeń: 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 

w złotych polskich [PLN].  

Pozostałe uwagi: złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
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Sposób sporządzenia oferty: 

1. nazwa wykonawcy ................................................................................................................  

2. adres wykonawcy ..................................................................................................................  

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

4. Regon ....................................................................................................................................  

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

L.P. Nazwa Parametry 
Ilość 

(sztuk) 

Cena 

brutto 

(zł/1 szt.) 

1. 
 

 
   

2. 
 

 
   

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto .......................................... zł (słownie złotych ...........................................................  

 ................................................................................... ) 

Podatek VAT ..................................... zł (słownie złotych ...........................................................  

 ........................................................ ) 

Cenę brutto......................................... zł (słownie złotych ...........................................................  

 ........................................................ ) 

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

niego zastrzeżeń. 

7. Termin realizacji zamówienia .........................................................................  

Oświadczam, że: 

Posiadam kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania 

zamówienia. 

Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

Jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie 

zamówienia. 

Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

dnia........................... 

…………..………………………………………… 

Czytelny podpis oferenta 
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Protokół 

                                        z przeprowadzonego zapytania ofertowego 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:………………………………………………………………. 

 

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: ………………………………………………… 

 

3. Wartość zamówienia …………….brutto ustalona na podstawie rozeznania u 

……………………….dostawców. 

                                                                                                                                                                   

4. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: ……………………………… 

 

5.  Informacje dotyczące ceny wysłano do:                                                                                                             

               

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto Oferowana cena brutto: 

1.    

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

 

6. Wybrano wykonawcę:………………………………………………………………………..                                                                                                                  

  

7. Uzasadnienie nie wyboru oferty najkorzystniejszej:  

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

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

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

 

Notatkę sporządziła: ……………………………………………………………………………. 

 

Zatwierdzam do realizacji: 

 

                                                                                                                          

…………………………… 

 (miejscowość, data, podpis)                     


