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ZAPYTANIE OFERTOWE 
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH NA RZECZ PROJEKTU  

„Bajkowy świat przedszkolaków” 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Zamawiający: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BA ĆKOWICE 

„EDUKACJA I PRZYSZŁO ŚĆ”  

Baćkowice 84/5, 27-552 Baćkowice 

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne na: 

http://bip.backowice-gmina.pl/ 

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu- przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 

około 33 dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat, które będą uczęszczać do Punktu 

Przedszkolnego w: 

- Modliborzycach (szacunkowo: 18 dzieci) – gmina Baćkowice 

-  Wszachowie (szacunkowo: 15 dzieci) – gmina Baćkowice 

w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty, Pddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej.  

2.Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dwóch posiłków dziennie tj. drugie śniadanie 

i obiad dla 2 grup liczących około 33 dzieci.  

3. Wartość kaloryczna posiłków : 1400- 1700 kcal.  

4. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach:  

- drugie śniadanie - godz. 8:30,  
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- obiad - godz. 12:30.  

5. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. 

(01.02.2014r do 30.06.2015)- maksymalnie: 

- Modliborzyce: 4.712 szt. drugich śniadań, 4.712 szt. obiadów.  

- Wszachów: 3.927 szt. drugich śniadań, 3.927 szt. obiadów. 

Razem: 8639 szt. drugich śniadań, 8639 szt. obiadów. 

6. Dzienny jadłospis obejmuje : drugie śniadanie- potrawy mleczne i mleko- pochodne, kanapka, 

herbata itp.:, obiad: ziemniaki ( lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.)- dania mięsne 

np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, 

gulasz itp. Ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. - surówka, kompot lub napój. Uwzględniając 

spożywanie posiłków przez dzieci możliwe jest dostarczanie zamiennie zup różnego rodzaju, 

zawierających w składzie wkładkę mięsną. 

7. Wykonawca najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca 

świadczenia usług ustali i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycje jadłospisu na 

okres kolejnego miesiąca. Zamawiający ma prawo do dokonania zmian w jadłospisie.  

8. Posiłki muszą być urozmaicone. Wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, 

gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną.  

9. Wykonawca dostarcza posiłki oraz nakrycia i sztućce jednorazowe własnym transportem i 

samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki 

gorące, świeże, smaczne  

i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci.  

10. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów 

pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki zbierane będą w następnym dniu 

dostawy posiłków.  

11. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi 

wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

12. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej.  

13. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.  
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14. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie 

konieczności.  

15. Faktury VAT za realizację usługi będą wystawiane raz w miesiącu do 5 dnia każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia. Rozliczenie 

finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie 

dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.  

17. Cena jednego zestawu winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania posiłku. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie 

produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.  

18. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci 

przedszkolnych w wieku od 3 do 5 lat. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów. 

19. W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia 

Wykonawcy co najmniej na 3 dni przed. 

 

Pozostałe warunki postępowania: 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Kryteria sposobu oceny ofert: 100% cena za całość wykonania usługi cateringowej 

4. Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015.  

5. W ofercie wykonawca poda cenę brutto zawierającą wszystkie koszty związane  

z realizacją zlecenia (przygotowanie posiłków, rabaty, dojazd, itp.). 

6. Czas realizacji zlecenia: 01.02.2014-30.06.2015. 

7. Czynności związane z realizacją zamówienia będą wykonywane zgodnie  

z przepisami z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 

nr 171, poz. 1225 z późn.), w szczególności z zachowaniem, przez podmioty 

zobowiązane, zasad systemu analiz zagrożeń i krytycznych punktów kontroli 

(HACCP). 

 

Oferty należy składać osobiście lub pocztą do: 27.01.2014r. (poniedziałek) do godz. 10:00. 
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Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

Ofertę składaną osobiście lub przesłaną pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której 

należy zamieścić następującą informację: Postępowanie w sprawie: Świadczenie usług 

cateringowych na rzecz projektu „Bajkowy świat przedszkolaków”. Oferta złożona po 

terminie zostanie zwrócona.  

 

Miejsce złożenia/przesłania dokumentów: 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BAĆKOWICE „EDUKACJA  

I PRZYSZŁOŚĆ”, Baćkowice 84/5, 27-552 Baćkowice. 

 

Termin wyboru oferty i kryteria oceny:  

a) Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 27.01.2014r.(poniedziałek) 

o godzinie 10.15. 

b) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, które 

wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie oraz spełniać będą warunki w nim 

zawarte. 

 

Do formularza ofertowego należy dołączyć: 

1. Kserokopię decyzji Sanepidu, która uprawnia do świadczenia usług cateringowych. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru załączonego 

do ogłoszenia.  

 

Osoba uprawniona do kontaktów: 

Pan Roman Szczuchniak – prezes STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY 

BAĆKOWICE „EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ”, telefon: 15 868 62 08.  

 

 

       

 

      …………………………………………. 

               Podpis prezesa Stowarzyszenia 


