
Załącznik Nr 3 

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  
o wartości poniżej 30 000 euro  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodlu 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu 

ul. Partyzantów 24 

24-350 Chodel 

NIP 717 -12-60-929 

fax 81 827 73 25 

e-mail: gopschodel@op.pl 

 

 

 

                           ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.: Usługa cateringowa – 

zbiorowego żywienia dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Ratoszynie na terenie Gminy Chodel. 

(wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro) 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

              Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dożywiania   uczniów                    

w formie gorącego  jednodaniowego posiłku (3* zupa, 2 * drugie danie w ciągu tygodnia,             

5* herbata lub kompot ) dla   dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Ratoszynie. Dożywianie 

dzieci  i uczniów odbywać się będzie w dni nauki szkolnej w okresie od 08.01.2015r.                 

do 31.12.2015r. z uwzględnieniem przerw  w nauce (przerwa wakacyjna, ferie zimowe, 

przerwy świąteczne itp.)  dla  ok. 100 dzieci i uczniów , których  dożywianie organizuje  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu w ramach wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania’’ na lata 2014- 2020. 

            Posiłki będą  dostarczane i wydawane przez Wykonawcę codziennie w dni robocze                           

w  godzinach pomiędzy  10:00 – 12 : 50. Dokładny czas wydawania posiłków Wykonawca 

uzgodni z dyrektorem szkoły.    

Gramatura posiłków : 

- ziemniaki (kasza lub ryż makaron) - minimum 200g, 

- mięso lub ryba - minimum 80g, 

- surówka (jarzyny gotowane ) - minimum 100 g, 

- naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi - minimum 300 g 

-zupa - minimum 450 g. 

             Posiłki muszą  posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być 

sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla zbiorowego żywienia. 

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca  będzie przygotowywał posiłki zgodnie z  zalecanym  

modelem żywienia o charakterze  prozdrowotnym poprzez: stosowanie tłuszczów roślinnych, 



ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych, stosowanie mięsa drobiowego, umiarkowane 

stosowanie jaj, cukru i soli, udział warzyw w posiłkach, w tym nasion strączkowych. 

      Zamawiający  nie dopuszcza ,ażeby w ciągu tygodnia ( 5 dni) wystąpiła powtarzalność 

tego samego rodzaju posiłku. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę cateringową 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie  żywności                     

i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). Wykonawca  jest zobowiązany  

spełniać warunki zgodnie z  instrukcją dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz 

systemem HACCAP oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 

Posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych  zapewniających  

utrzymanie temperatury  spożywania potraw oraz  posiadających odpowiednie atesty 

Państwowego Zakładu Higieny lub innych pojemnikach, naczyniach o analogicznych 

właściwościach. Posiłki wykonawca będzie dostarczać na własny koszt specjalistycznym 

transportem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie  

żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). Wykonawca  ponosi 

także  koszty  załadunku i rozładunku wszystkich dostaw. Dla potrzeb badań żywności przez 

Sanepid codziennie muszą  być  dostarczone próbki  po 150g,  każdej składowej części  

potrawy w tym zup , mięs, potraw mięsnych   i rybnych, jarzyn gotowanych, sosów, potraw 

mącznych lub mlecznych, sałatek, surówek , wyrobów garmażeryjnych, wędlin i wyrobów 

wędliniarskich  ( w jednym kawałku), zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady 

żywienia zbiorowego typu zamkniętego ( Dz. U. Nr 80, poz.545) 

Ekspedycja i spożywanie posiłków odbywały się będą na terenie Zespołu Szkół w Ratoszynie. 

    Przed rozpoczęciem działalności Wykonawca  dokona dostosowania pomieszczeń                         

( wymogów Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego oraz  uzyskania w /w 

stosowanej zgody na prowadzenie działalności gastronomicznej , także na dopuszczenie do 

pracy w kuchni i stołówce personelu (personel przygotowujący posiłki musi posiadać ważne 

książeczki do celów  sanitarno-epidemiologicznych).Po zakończeniu działalności  dokona 

zwrotu użytkowanych pomieszczeń w stanie niepogorszonym uwzględniającym warunki 

normalnego zużycia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie zwrotu nakładów poniesionych 

na adaptację pomieszczeń w celu przystosowania  ich do realizacji niniejszej umowy. 

Ceny pakietu obiadowego  będą niezmienne przez cały okres  obowiązania umowy. Cena 

posiłków winna zawierać również koszt dowozu  posiłków do placówki oraz koszt naczyń               

i sztućców w przypadku  cateringu  naczyń i sztućców jednorazowych. W ramach  wykonanej 

usługi Wykonawca zadba o wydanie, asystowanie podasz konsumpcji  posiłków oraz czystość 

pomieszczeń w których wydawane i spożywanie będą posiłki. Wykonawca na własny koszt 

dokona odbioru zużytych naczyń jednorazowych i resztek po posiłkach .  

Ilość sporządzanych  i dostarczanych dziennie  posiłków  do  w/w szkoły może ulegać 

zmianie ( zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosowanie do liczby  uczniów objętych pomocą               

w formie dożywiana. O każdej dziennej zmianie co do ilości posiłków, które należy 

dostarczyć do szkoły, Wykonawca będzie informowany  przez Dyrektora szkoły  lub innego 

upoważnionego pracownika w formie telefonicznej , pisemnej ( w tym faksem). W przypadku 

zmniejszenia  się liczby  dożywianych uczniów , Wykonawca nie może mieć w stosunku do 

Zamawiającego żadnych roszczeń   z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie. 

Liczba dzieci w ciągu roku może ulec zmianie   i będzie ona zależna od spełnionych 

przepisami prawa uprawnień do korzystania z pomocy w formie dożywiana oraz zmian ilości 

innych  chętnych do dożywiania uczniów.  



Podstawę do zapłaty stanowi faktura  VAT. 

Należność będzie regulowana na podstawie rzeczywistej liczby  uczniów korzystających                   

z dożywiana i liczby wydanych posiłków. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania  oryginału  prawidłowo wystawionej faktury na wskazany nr rachunku. 

 
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 08 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

 

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Cena: 100 % 

(cena – 100%, jeżeli będą miały zastosowanie inne kryteria, to należy je podać) 

 

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 4 

2) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru*              

- zał. nr 1 

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

Cena powinna zawierać: 

1) wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej*, określoną w oparciu o przedmiot  zamówienia, 

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, 

3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/ dostawę/robotę budowlaną* jest 

obowiązująca przez okres ważności umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Należy ją złożyć w zamkniętej kopercie 

2) Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być 

sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy 

wypełnić czytelną i trwałą techniką. 

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.01.2015 r. do godz. 12:00 
w siedzibie Zamawiającego 

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy 

zwrócona bez otwierania 

            

8. Miejsce i termin otwarcia oferty: 

1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.01.2015 r. o godz. 12:30 
w siedzibie Zamawiającego 

2) Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 07.01.2015 r. Wyniki oceny i informacja o wyborze  

najkorzystniejszej oferty, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Chodlu www.gopschodel.pl oraz przesłane do każdego oferenta drogą elektroniczną              

na wskazany w ofercie adres e-mail. 

http://www.gopschodel.pl/


 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Zuzanna Ceran, tel 81 827 73 26 

 

10. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej* 

 

 

                                                                                                            Kierownik 

                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                                         Zuzanna Ceran 

                                                                       29.12.2014 r. 

                                                                                        ………………………………………….. 
            (data i podpis zamawiającego) 

 

 

         

 

 

 

Załączniki: 
1.Formularz ofertowy 

2.Oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić / wpisywać, jeżeli dotyczy 



Załącznik Nr 4 

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  
o wartości poniżej 30 000 euro  

w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodlu 

 

 

…………………………………….. 
                                                                                   (miejscowość, data) 

……………………………………………………… 

              (pieczątka wykonawcy, nazw, adres) 

tel. ……………………… fax ……………………... 

ul. ………………………………………………….. 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: 

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

 

1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie              

z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 

netto ………………………………… zł, (słownie ………………………………………..………………….......) 

podatek Vat ………….. %, tj. ……………………………. zł, (słownie ………………………………………...) 

brutto …………………………………zł, (słownie …….……………………………………………………….....) 

 

2. Termin realizacji …………………………………………..r. 

 

3. Oświadczamy, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptuję i zobowiązuję 

się, w przypadku przyjęcia mojej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach* (jeśli przygotowany był 

projekt umowy) 

 

4. Załącznikami do oferty są: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 
 

 

*niepotrzebne skreślić  / jeśli dotyczy 

 

      

   

 

………………………………………… 
                 (data, podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 



Załącznik Nr 1  

do Formularza Ofertowego 

 

………………………………………………………… 
Dane Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE
1
 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia pn. 

W GMINIE CHODEL 
 

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu ofertowym, tj.: 

1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli       

    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadam/y wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

3) dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania    

    Zamówienia, 

4) znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

…………………………………… 
               (miejsce, data) 

            

       …………………………………………………….. 
        (podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy/ 

Wykonawców   występujących wspólnie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

  W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa osoba upoważniona do 
składania oświadczeń w imieniu konsorcjum 


