Bargłów Kościelny, dnia 05.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w skali roku
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bargłowie Kościelnym
ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, tel. /087/ 642 40 92
e-mail: gops@gops-barglow.pl

zaprasza do składania ofert na:
PRZYGOTOWYWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI
UCZĄCYCH SIĘ ORAZ DOWÓZ POSIŁKÓW DO SZKÓŁ NA
TERENIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
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I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym
Adres: ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny
NIP: 846-105-67-70
REGON: 790199751
Tel./faks: 87 642-40-92
Adres e-mail: gops@gops-barglow.pl
Adres strony internetowej: http://www.gops-barglow.pl,
http://bip.gops.ug.barglow.wrotapodlasia.pl/
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie posiłków w formie zupy i drugiego
dania dla dzieci uczących się wraz z transportem do miejsc wskazanych przez
Zamawiającego na terenie Gminy Bargłów Kościelny wliczonym w koszty zamówienia,
w ilości około 155 gorących posiłków dziennie.
2. Okres realizacji zamówienia: od 18.09.2017 r. do 19.01.2018 r. (przez ok. 79 dni) w dni
nauki szkolnej.
3. Szacunkowa dzienna ilość zamawianych posiłków dla poszczególnych szkół wynosi:
- Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym - około 80 posiłków,
- Szkoła Podstawowa w Tanie Starym - około 28 posiłków,
- Szkoła Podstawowa w Kroszewie - około 26 posiłków,
- Szkoła Podstawowa w Łabętniku - około 21 posiłków.
Dostawa posiłków przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w dni nauki
w szkole pomiędzy godz. 9:00 a 11:30. Wykonawca uzgodni z Dyrektorami w/w szkół
dokładną godzinę dostawy posiłków. Kaloryczność posiłków zgodna z normami
Instytutu Żywności i Żywienia. Minimalny wsad do kotła 4,00 zł
4. Zamawiający zamawia: przygotowywanie i dowóz gorącego posiłku dla dzieci
uczących się w formie zupy i drugiego dania własnym transportem i we własnych
termosach gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury posiłków w sposób
zgodny z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Do gorących posiłków dla wszystkich
dzieci we wszystkich szkołach, należy dostarczać naczynia (w tym kubeczki) i sztućce
jednorazowe. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania następnego dnia wszystkich
jednorazowych naczyń i sztućców.
W tygodniu (5 dni roboczych):
- 3 dania mięsne (100g porcja po przygotowaniu), stosując różne techniki kulinarne,
- 1 danie jarskie (200g dania + 50g dodatek), typu naleśniki ze śmietaną, kopytka z
sosem mięsno - jarzynowym, pierogi z zasmażką),
- 1 danie rybne (100g porcja po przygotowaniu), typu ryba w kawałku, paluszki rybne,
- do każdego posiłku zupa (300 ml),
- do każdego posiłku dodatek skrobiowy (150g porcja po przygotowaniu),
naprzemiennie: ziemniaki, ryż, makaron,
- do każdego posiłku dodatek owocowo-warzywny (100g porcja po przygotowaniu),
naprzemiennie gotowany i surowy,
- do każdego posiłku napój owocowy (200ml),
- do każdego posiłku owoc/owoce (min. 100g).
W każdym daniu musi wystąpić dodatek owocowo-warzywny, napój owocowy oraz
owoc. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków dobrej jakości o
rzetelnej wadze, odpowiednim poziomie energetycznym i odżywczym. Posiłki powinny
być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z
pełnowartościowych produktów i urozmaicone. W przeciągu 10 dni roboczych (2
tygodni) dania nie mogą się powtarzać. W przeciągu 3 dni roboczych rodzaj owocu nie
może się powtarzać.
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5. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z produktów własnych.
6. Posiłki powinny uwzględniać obecność pełnowartościowego białka (mięso, jaja, ryby) z
dodatkiem warzyw i owoców.
7. Lokal w którym będą przygotowywane posiłki powinien spełniać normy techniczne i
posiadać odpowiednie wyposażenie umożliwiające należytą realizację przedmiotu
zamówienia.
8. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z
zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych oraz przestrzegał
norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia
i Żywności.
9. Posiłki winny być przewożone pojazdem przystosowanym do przewozu posiłków,
dopuszczonym przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.
10. Wykonawca przygotowywał będzie posiłki zachowując wymogi sanitarno epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie
odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zastrzega się możliwość do
przeprowadzenia kontroli prawidłowości przygotowania posiłku.
12. Zamawiający zastrzega zmianę okresu przygotowywania gorących posiłków oraz
zmniejszenia lub zwiększenia do 20 % ilości posiłków w zależności od bieżących
potrzeb związanych ze zmianą ilości osób objętych pomocą. Z racji zmniejszenia liczby
wydawanych posiłków Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem
Zamawiającego.
III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług realizowane będzie w okresie od 18.09.2017 r. do 19.01.2018 r. w dni nauki
szkolnej.
IV INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Wykonawcy mogą porozumiewać się z Zamawiającym pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną (dane podane w dziale I niniejszej specyfikacji).
2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym jest:
imię i nazwisko:
Adam Turowski
stanowisko służbowe:
samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych
tel./fax
:
87-642-40-92
e-mail:
gops@gops-barglow.pl
uwagi:
od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Oferta winna być sporządzona w sposób zapewniający realizację zamówienia przez
Wykonawcę według poniższych wymogów i z uwzględnieniem poniższych zapisów:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Oferta winna być sporządzona w oparciu o formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli ofertę podpisuje inna
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osoba niż to wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć dokument lub
pełnomocnictwo (oryginał pełnomocnictwa lub kopię), z których wynika uprawnienie
osoby/osób do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to
nie wynika z rejestru.
W takim przypadku dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty:
4. Oferty składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach, zapieczętowanych w sposób
gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym. Kopertę należy oznaczyć:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów
Kościelny
Oferta na: Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz
posiłków do szkół na terenie Gminy Bargłów Kościelny”
Z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem: 08.09.2017 r.”
VI MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Augustowska 47, 16-320
Bargłów Kościelny, pokój nr 1. Termin składania ofert: do 08 września 2017 r. do godz.
12.00.
2. Miejsce otwarcia ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Augustowska 47, 16-320
Bargłów Kościelny, pokój nr 1. Termin otwarcia ofert: 08 września 2017 r. godz. 12.15
3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. poczta kurierską, o
terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

VII OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena podana w ofercie powinna obejmować pełny zakres usługi i zawierać wszystkie
koszty związane z wykonaniem zamówienia. Musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie należne podatki i opłaty.
3. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości w Formularzu Oferty (załącznik nr 1) należy
ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczania ceny. Kwoty
wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
4. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
VIII OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ
PRZY WYBORZE OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ofert.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:
kryterium:
• cena oferty brutto - waga 100 %,
3. Maksymalna liczba punktów w kryteriów równa jest określonej wadze kryterium w %.
4. Oferty oceniane będą punktowo. Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie wyliczona
wg wzoru:
Cena najniższej zaproponowanej oferty
Liczba punktów =
...........................................
x 100
Cena oferty badanej

Strona 4 z 7

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Kwiecińska

Bargłów Kościelny, 05.09.2017 r.
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Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Bargłowie
Kościelnym

FORMULARZ OFERTY
DANE WYKONAWCY
Nazwa:
......................................................................................................
Siedziba:
......................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: .......................................................................................................
Numer telefonu:
(0 ........ ) .........................................................................................
Nr faksu:
(o ........ ) .........................................................................................
Numer
REGON: ..............................
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym: ...................................
SKŁADAMY OFERTĘ NA:
Przygotowanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz do szkół na terenie
Gminy Bargłów Kościelny
Oferuję przygotowywanie gorących posiłków dzieciom uczącym się, uwzględniających
zawartość pełnowartościowego białka z dodatkiem warzyw i owoców za cenę:
Dotyczy jednego
Cena netto (cyfrą i
Podatek VAT (cyfrą i
Cena brutto (cyfrą i
posiłku
słownie)
słownie)
słownie)

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i
realizacji przyszłego świadczenia umownego.

Składając ofertę oświadczam, że:
1. Powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku
wyboru niniejszej oferty.
2. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego i nie
wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
3. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
4.
 Nie zamierzamy*,
 Zamierzamy powierzyć Podwykonawcy część zamówienia w zakresie:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu
składania ofert.
6. Zobowiązujemy się w przypadku, gdy niniejsza oferta uznana będzie za
najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
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Zamawiającego.

Miejscowość …………………………, dnia ………………….
…………………………
(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
w
obrocie prawnym do reprezentowania Oferenta))

*zaznaczyć właściwe
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