
Głubczyce, dnia 27 grudzień 2018r.

KS.26.46.2018
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach ul.Pocztowa 6A 48-100 Głubczyce 
tel./fax 77 4852922 email: ops@glubczyce.ops.com.pl

W  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  wartości
nieprzekraczającej  równowartości  30000  euro,  zwracam  się  z  prośbą  o  przedstawienie  oferty  cenowej
wykonania zamówienia obejmującego:

Zakup  posiłków  w  formie  jednego  gorącego  dania  dla  klientów  wskazanych  przez  Zamawiającego.
Szacunkowa  ilość  posiłków rocznie:  11000  szt.  Liczba  wydawanych  posiłków dziennie:  około  45  porcji.
Miejsce  wydawania posiłków w lokalu  Wykonawcy -  na  terenie  miasta  Głubczyce.  Wykonawca powinien
dysponować lokalem, w którym zamierza przygotowywać i wydawać posiłki, na czas obejmujący co najmniej
okres obowiązywania umowy. 
Minimalny  standard  lokalu:  1)dopuszczony  przez  Sanepid  do  prowadzenia  zbiorowego  żywienia,
2)wyposażony  w  WC  z  umywalką  wyposażoną  w  podstawowe  środki  sanitarne,  dostępny  bezpłatnie  dla
klientów,  3)w  lokalu  znajduje  się  miejsce  na  okrycia  wierzchnie(  wieszaki),  4)w  pomieszczeniu-jadalni
znajduje się min 7 stolików z krzesłami (dla 20 osób) (bez wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny
sposób traktowania). Spożywanie posiłków musi odbywać się na miejscu w godzinach urzędowania lokalu.
Wykonawca zapewnia posiłki przez cały rok od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy. 
Posiłki  muszą być wykonane zgodnie  z  zasadami racjonalnego żywienia:  1)powinny być  urozmaicone nie
mogą powtarzać się w przeciągu 5 dni, o wysokiej wartości odżywczej, podawane regularnie i atrakcyjne pod
względem organoleptycznym, 2)należy używać jak najmniej  konserwantów spożywczych, 3)przy realizacji
żywienia zbiorowego należy brać pod uwagę wymagania sanitarno-higieniczne i jakość zdrowotną żywności,
aby wyeliminować ryzyko zatruć i zakażeń pokarmowych, 4)jakość posiłków i organizacja posiłków powinna
być zgodna z normami Instytutu Żywności i żywienia w Warszawie. Tygodniowy jadłospis należy przesyłać z
wyprzedzeniem na skrzynkę e-mailową: ops@glubczyce.ops.com.pl. 
Przy wycenie posiłków należy wziąć pod uwagę: 1)gramaturę posiłku: a) ziemniaki /kasza, makaron/ 200g,
porcja mięsa w ilości 100g, surówka 100g, b) danie jednogarnkowe w ilości  400g (typu bigos,  fasolka po
bretońsku, pierogi itp.),  bułka pszenna 100g. 
Tygodniowo należy ustalić następujące ilości posiłków:
a) 4 posiłki w formie: ziemniaki (zamiennie kasza lub makron) z porcją mięsa , surówką, 
b) 1 posiłek w formie dania jednogarnkowego  z bułką. 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej w zakresie informacji na temat danych
osób korzystających z posiłków, w tym nie ujawniania informacji, że dana osoba jest klientem Zamawiającego.
Klient  zobowiązany  będzie  do  potwierdzania  odbioru  posiłków  przez  złożenie  czytelnego  podpisu  na
imiennych wykazach.

Termin realizacji zamówienia: okres od 15 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.  
Warunki płatności: przelew na konto dostawcy po otrzymaniu faktury oraz zbiorczego zestawienia wydanych
posiłków wraz z oryginałami imiennych list z osobistym potwierdzeniem odbioru posiłku przez klienta. 

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 4 stycznia 2019r. do godz.10.00  
w siedzibie zamawiającego adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  48-100 Głubczyce, ul.Pocztowa 6A
pokój nr 21.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia 
negocjacji lub podpisania umowy.
Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Bernadeta Ziółkowska tel. 774852922 wew.35 
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