Sułkowice, dnia 5 grudnia 2018 r.

Znak DA.261.2.12.2018

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wykonanie usługi dożywiania
osób dorosłych
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.), zapraszamy do złożenia propozycji cenowej:
Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach;
32-440 Sułkowice, ul. Sportowa 45
zaprasza się do składania ofert.

Przedmiot i zakres zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: przygotowywanie i wydawanie gorących dwudaniowych
posiłków, dla około 20 osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sułkowicach wraz z zapewnieniem miejsca (lokalu) do ich spożycia lub zapewnienie
dowozu do miejsca zamieszkania poszczególnych klientów. W okresie od 01.01.2019 r.
do 30.06.2019 r.
2. Żywienie osób odbywać się będzie we wszystkie dni miesiąca
Ciepły posiłek - dwudaniowy obiad, składać się będzie z:
- zupy – gramatura 350g,
- drugiego dania jarskiego lub mięsnego z surówką.
Drugie danie składać się będzie z:
- ziemniaków lub zamiennika (ryż, kasza, makaron, kluski) - gramatura 150g,
- mięsa (gulasz, potrawka z kurczaka, klopsy, kotlet schabowy, kotlet z piersi
kurczaka, ryba w panierce lub bez itp.) - gramatura wkładu mięsnego lub
rybnego - 150g,
- surówki (marchew na ciepło lub surowa, buraczki zasmażane, na zimno,
kapusta zasmażana, zestaw surówek itp.) - gramatura - 50g,
- albo - nie częściej niż raz na tydzień - innych potraw (tj. np. naleśniki,
pierogi ruskie, z serem, owocami, makaron z serem, itp.) lub dania
półmięsnego tj. np. bigos, fasolka po bretońsku, łazanki z kapustą itp.) gramatura - 350g.

Za dni ustawowo wolne od pracy klienci mogą otrzymać suchy prowiant, którego koszt jest
równy cenie jednostkowej obiadu. Suchy prowiant należy wydać przy posiłku w dniu
poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy: 350 gram pieczywo i konserwa mięsna lub
rybna o gramaturze nie mniejszej niż 350 gram.
Zarówno gorące posiłki jak i suchy prowiant muszą być zgodne z zapotrzebowaniem na
wartości energetyczne i odżywcze osób dorosłych.
Posiłki muszą być urozmaicone (nie mogą powtarzać się w ciągu tygodnia),
sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej oraz normami sanitarnymi dla żywienia
zbiorowego, wysokiej jakości co do wartości odżywczej, gramatury, jak i estetyki oraz
spełniać wymóg dostosowywania posiłków do norm oraz rekomendacji Instytutu Żywności i
Żywienia.
Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 149), zaleceniami Głównego Inspektora
Sanitarnego
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i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej
żywności.
Wykonawca musi zapewnić miejsce (bazę lokalową) do wydawania, spożywania posiłków
w każdej miejscowości gminy (Sułkowice, Harbutowice, Biertowice, Krzywaczka, Rudnik)
tak, aby osoby korzystające z posiłków mogły swobodnie dojść pieszo lub zapewnić dowóz
do miejsca zamieszkania poszczególnych klientów.
Wykonawca zapewnia utrzymanie czystości i porządku w miejscu wydawania i spożywania
posiłków, a także niezbędne naczynia i sztućce.

Wymagania:
Bezwarunkowe spełnienie wszystkich punktów ww. opisu przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania: Od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 r.
Kryteria wyboru oferty: Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim
postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przekazać ją:
a) telefonicznie b) faksem c) elektronicznie d) złożyć w kopercie w siedzibie

Zamawiającego * na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach,
ul. Sportowa 45, 32-440 Sułkowice do dnia 19.12.2018 r.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji usługi. Cena (wartość brutto) powinna
zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U z 2018, poz. 2174).
Niniejsza informacja nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie ww. usługi
dożywiania osób dorosłych.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
*Niepotrzebne skreślić

Józefa Bernecka

………………………………………..
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)

…………………………
(miejscowość, data)
Ośrodek Pomocy Społecznej
32-440 Sułkowice, Sportowa 45

PROPOZYCJA CENOWA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

wykonanie usługi dożywiania osób dorosłych
(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami
opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
netto: ……………………………..zł (słownie:…………………………..)
podatek VAT* ………………..% tj. ……………………zł
(słownie …………………………………………….) brutto: …………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………..)
Termin realizacji umowy: do …………………
Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji usługi. Cena (wartość brutto)
powinna zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U z 2018, poz. 2174).
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
3. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.2
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

5. Załącznikami do propozycji są:
……………………………..
……………………………..
……………………………………………
podpis i pieczątka wykonawcy
1 - jeżeli nie dotyczy – proszę pozostawić pole puste.
2 - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
* - jeżeli nie dotyczy – proszę pozostawić pole puste.

