
Głubczyce, dn. 12.01.2022 r.

KS.26.2.2022

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach

ul. Pocztowa 6 A

48-100 Głubczyce

tel. 77 4852922, 77 4858515 Fax 77 4852922 wew. 37

e – mail:  ops@glubczyce.ops.com.pl

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi w ramach rządowego programu :

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej wartości 130.000,00 pln – do zamówienia nie stosuje się ustawy  
Prawo zamówień publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

    Przedmiot zamówienia  :

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych przez Zamawiającego, w 
lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy. 

Szczegółowy zakres zamówienia

Usługa obejmuje przygotowanie, gotowanie i wydawanie posiłków.
Szacunkowa ilość posiłków rocznie: 4400 szt. Liczba wydawanych posiłków dziennie: około 20 
porcji.
Podana ilość jest wartością szacunkową i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu
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 5 stolików z krzesłami (dla 15 osób) (bez 
wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania).  
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-

mailto:ops@glubczyce.ops.com.pl


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.
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty wyłącznie za faktycznie wydane posiłki.

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

55300000-3  usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55321000-6  usługi przygotowania posiłków

55322000-3  usługi gotowania posiłków

55320000-9  usługi podawania posiłków

   Termin realizacji zamówienia:

Od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.

   Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz 
personelem zdolnym do należytego wykonania zamówienia

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 Wymagana dokumentacja i sposób przygotowania oferty

1. ofertę sporządzić należy na druku stanowiącym ( Załącznik Nr 1)

2. oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną

 Miejsce i termin złożenia oferty

1. ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego,pocztą lub przesłać pocztą elektroniczną na 
adres:  ops@glubczyce.ops.com.pl

W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą- na kopercie należy umieścić 
napis:”Zapytanie ofertowe KS.26.2.2022”

2. ofertę złożyć należy do dnia 20.01.2022 do godz 10:00

3. oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę

Niniejsze zapytanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy. Otwarcie oferty cenowej nie 
ma charakteru publicznego, po wybraniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się 
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wyłącznie z wybranym oferentem.

 Kryterium wyboru oferty

Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.   

Wzór do obliczenia punktowego dla kryterium cena ofertowa brutto

                                                  cena brutto 1 godz. oferty najtańszej

ilość punktów oferty badanej = ----------------------------- x 100 pkt

                                                  cena brutto 1 godz. oferty ocenianej 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą  liczbę punktów w ramach ww.
kryterium oceny ofert.

Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena musi zawierać wszystkie koszty wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również 
koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

2. Cena musi uwzglądniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.

3. Cena może być tylko jedna

4. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności umowy

5. Cenę należy podać w „Formularzu ofertowym”stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego

Uwagi końcowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku 
zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania 
Ofertowego, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty szczególnie, gdy 
najkorzystniejsze oferty przekroczą wartość środków, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
wykonanie zamówienia.

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 
wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w 
postępowaniu określonych w zapytaniu.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców  informacji.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia 
wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z 
prawdą.

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku wystąpienia konieczności, podjęcia negocjacji 
z wykonawcami.



8. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują 
im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego lub 
realizacji usługi.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert,

jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o 
realizację przedmiotu niniejszego zamówienia lub z innych przyczyn nie dojdzie do jej zawarcia. 

Informacje o formalnościach:

Ogłoszenie wraz z załącznikami  można pobrać na stronie:
      Adres strony internetowej:
     http://bip.ops.glubczyce.pl

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje tylko wybranego oferenta.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień 
wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.   

Kierownik

    Bożena Ziółkowska
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