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Elbląg, 27.12.2017r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/MITWDP/2017 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu, jako 

realizator projektu „Mama i tata wracają do pracy!” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego,  zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na usługę cateringową 

świadczoną na rzecz Zamawiającego, polegającą na:  

Usługa dostarczania posiłków dla 10 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka PSONI Koło w 
Elblągu, w wieku od 1 do 3 lat, do siedziby Żłobka mieszczącego się przy ul. Szarych Szeregów 32, 82-
300 Elbląg. 

 
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164).   

I. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej na rzecz Zamawiającego. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków, 55322000-3 usługi 
gotowania posiłków, 55521200-0 usługi dowożenia posiłków, 55520000-1 usługi dostarczana 
posiłków. 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Usługa dostarczania posiłków dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka PSONI Koło w 
Elblągu, w wieku od 1 do 3 lat, do siedziby Żłobka mieszczącego się ul. Szarych Szeregów 32, 82-300 
Elbląg. 
 
Usługa obejmuje: 
1. Realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali 
posiłków wraz z napojami dla maksymalnie 10 dzieci dziennie w wieku od 1 do 3 lat.  
 
W tym: 
- I śniadanie  
- II śniadanie  
- dwudaniowy obiad 
- podwieczorek  
 
Minimalne wymagania dotyczące składników i potraw dla przygotowywanych składników: 
 
I śniadanie:  

a. kuchnia mleczna  
b. kanapki z pieczywa różnorodnego tzn. pszennego, razowego, orkiszowego, żytniego, 

mieszanego z dodatkiem wędliny/sera żółtego/ sera białego/ jajka gotowanego/ ryby/ 
dżemu/ miodu/ warzyw 

c. napoje (takie jak: herbata ziołowa, herbata owocowa, herbata z cytryną, kakao, kawa 
zbożowa). 
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II śniadanie:  
a. codziennie jogurt naturalny/ kefir/ maślanka co najmniej 120 ml (w wydzielonych porcjach 

dla każdego dziecka) oraz owoce co najmniej 200 g  
 
Obiad (zupa i drugie danie) 

a. zupy – nie mniej niż 250 ml 
b. drugie dania – nie mniej niż 350 gram tj.: kasza/ryż/makaron/ziemniaki -150 g, mięso/ryba -

100 g, surówka - 100 g  
- co najmniej dwa razy w tygodniu ryba,  
- co najmniej dwa razy w tygodniu kasza, 
- co najmniej raz w tygodniu ryż,  
- do każdego posiłku surówka,  
- co najmniej dwa razy w tygodniu posiłek mięsny. 

c. napoje: kompot owocowy 
 
Podwieczorek  

a) kasza jaglana z owocami lub warzywami/ kisiel z owocami/ galaretka z owocami/ mus 
owocowy/budyń z owocami/ warzywa (w formie sałatki) co najmniej 120 ml na dziecko  

b) chrupki kukurydziane/ pieczywo ryżowe/ surowe warzywa 
c) napoje: woda mineralna niegazowana 0,5 l/ dziecko 

 

Uwaga: produkty wykluczone z menu:  serek homogenizowany, parówki, serdelki, pasztety, wysoko 

przetworzone wędliny i produkty mleczne, zupa grzybowa i pieczarkowa. Wyklucza się posiłki na 

bazie Fast food.  Zamawiający zakazuje stosowania: konserw, produktów z glutaminianem sodu, 

parówek, produktów masłopodobnych, soków zagęszczonych, mięsa odkostnionego mechanicznie 

oraz wędlin z dodatkiem preparatów białkowych (soja) i/lub skrobi modyfikowanej. 

2. Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku. O liczbie 
wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do godziny 7:30. W oparciu 
o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.  

3. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: świadczenia usług cateringowych 
wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, 
przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów 
spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  Dz. U. nr 
171 poz. 1125 ze zm.). 

4. Wykonawca wystawiać będzie faktury/rachunki za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną 
liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu załącznika, określającego 
liczbę dzieci, dla których zamówiono i dostarczono posiłki w każdym dniu.  
 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które odbywają 
się zajęcia w żłobku,  tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, 
w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci.  

6. Jadłospis, zawierający informację na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez 
Wykonawcę na okres 5 dni w tygodniu i zatwierdzany przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka 
ze strony Wykonawcy. Jadłospis będzie dostarczany Zamawiającemu do 3 dni przed okresem jego 
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obowiązywania. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez 
Wykonawcę.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie 
produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w jakości 
i konsystencji potraw odpowiednich dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Posiłki muszą spełniać wymogi 
żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku do 3 lat. Posiłki nie mogą być 
przygotowywane z półproduktów.  
 
8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych 
potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety 
bezmlecznej, bezglutenowej, cukrzycowej uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).  

9. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przygotowane i wydane posiłki. Warunkiem 
otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę jest przedłożona raz w miesiącu, poprawnie 
wystawiona faktura VAT. 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Okres  realizacji zamówień od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019r.  

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ  

1.  Cenę ofertową brutto : stawka za całodzienne wyżywienie dla 1 (jednego) dziecka w 
Niepublicznym żłobku PSONI Koło w Elblągu, zgodnie z wzorem formularza stanowiącym załącznik 
 nr 1; 

2.  Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego – załącznik nr 2; 

3. Wykaz wykonanych usług cateringowych wraz z 3 referencjami, potwierdzającymi że wymienione 

usługi cateringowe na rzecz dzieci do lat 3 zostały wykonane należycie – załącznik nr 3;.  

4. Celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest 
      złożyć wraz z ofertą:  

a) oświadczenie Wykonawcy, że posiada pojemniki/termosy, niezbędne do realizacji zamówienia, 
zgodne z wymaganiami systemu HACAP w ilości odpowiedniej do ilości przygotowywanych 
posiłków;  

b) aktualną kopię pozytywnej opinii sanitarnej wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną na użytkowanie lokalu gastronomicznego z cateringiem; 

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  

 

III. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
 
Wykonawca zostanie związany ofertą w ciągu 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania oferty).  
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IV. TERMIN I ZASADY SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty należy składać do dnia 05.01.2018 r. na adres:  

 „Mama i tata wracają do pracy!” 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu 

              ul. 1 Maja 1, 82-300 Elbląg 

  osobiście do godziny 16:00 lub na adres e-mail: zlobek@elblag.psouu.org.pl  

z tytułem Usługa Cateringowa   

2. Dopuszcza się drogę korespondencji elektronicznej (skan – plik w formacie .pdf).  

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres 
siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z „Formularzem ofertowym” stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego zapytania.  

5. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i zgodnie z wymogami Zamawiającego 

zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.  
7. Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz 

doświadczenie w przedmiotowym zakresie. Kopie dokumentów oferent poświadcza za 
zgodność z oryginałem. 

8. Razem z ofertą należy złożyć oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego ze 
Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  

9. W postępowaniu nie mogą brać udział oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

10. Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy:  
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

12. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym  oferentem.  

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 

na każdym etapie postępowania.  

 

mailto:zlobek@elblag.psouu.org.pl
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V. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
-   zmiany lub unieważnienia niniejszego ogłoszenia, 
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
-   wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty.  

2. Nie przewiduje się płatności zaliczkowych.  

3. W przypadku wyboru oferty oraz podpisania umowy, płatności przekazywane będą na wskazany 

numer konta w terminie 21 dni, po przedłożeniu faktury lub rachunku (nie częściej niż raz na 

miesiąc), Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

VI. KONTAKT  

Biuro projektu „Mama i tata wracają do pracy!” 

82-300 Elbląg, ul 1 Maja 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00  

tel.: 503 962 120 e-mail: zlobek@elblag.psouu.org.pl 

Osoba do kontaktu: Adrian Płączyński 

VII. Załączniki:  

1. Wzór „Formularz ofertowy”  

2. Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego  

3. Wykaz wykonanych usług. 

 

 

 


