
Brzeszcze, dn. 03.12.2018 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

ul. Mickiewicza 6 

32 – 620 Brzeszcze 

tel. (32) 21 11 251  

e – mail: ops@brzeszcze.pl 

Zapytanie ofertowe  

na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro 

 

 

 Przedmiot zamówienia: przygotowywanie i dostawa gorących posiłków do Schroniska z miejscami 

noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach w  okresie I -

IV 2019r. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na 

przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do Schroniska z miejscami noclegowymi dla 

bezdomnych mężczyzn w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach zgodnie z poniższymi 

warunkami i opisem przedmiotu zamówienia. 

 

 

1. Usługa będzie polegała na: 

1.1. Przygotowaniu i dostawie codziennie świeżych i  gorących zup (temp. ok. 70-80*C) 

w odpowiednim opakowaniu (termosie) z dodatkiem świeżego chleba do Schroniska 

z miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach, w okresie od 01 stycznia  do 30 kwietnia 2018 r. W miesiącach: styczeń, 

luty, marzec o godzinie 17.00, w kwietniu o godzinie 19.00. Zamawiający planuje, że 

posiłki będą dostarczane w okresie od I – III 2019r. pod adres Brzeszcze, ul. Ofiar 

Oświęcimia 52, natomiast w IV 2019r. pod adres Brzeszcze, ul. Mickiewicza 6.  

 
2. Wymagania w zakresie przygotowywanych posiłków: 

2.1 Porcja zupy ma objętość 0,5 l i nie mniej niż 600 kalorii, 

2.2 Zupy są przygotowywane na sposób domowy, na wywarze mięsno – kostnym 

z dodatkiem mięsa lub wędlin i jarzyn oraz zamiennie ryżu, kasz lub makaronów, 

wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów 

spożywczych z przestrzeganiem przepisów prawnych w zakresie przechowywania 

artykułów spożywczych, w tym ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1541z późn. zm.) 

2.3 Do każdej porcji zupy dokładane jest 100g świeżego chleba pszenno – żytniego, 

2.4 Posiłki powinny być urozmaicone, sycące, smaczne i zdrowe, przygotowywane 

zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla zbiorowego żywienia, 

spełniające wymagania higieniczne i sanitarne, 

2.5 Zamawiający nie dopuszcza stosowania w przygotowywanych posiłkach gotowych 

produktów przetworzonych np. typu instant. 

2.6 W przypadku zastrzeżeń, co do jakości posiłków Zamawiający podda je badaniu 

laboratoryjnemu na koszt Wykonawcy. 

2.7 W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, Wykonawca będzie 

zobowiązany do wymiany zareklamowanych posiłków. 

2.8 Resztki niespożytych zup tzw. zlewki są zabierane przez Wykonawcę. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania odpowiednimi pojemnikami (termosami) 

do przewożenia posiłków i środkiem transportu przystosowanym i  dopuszczonym przez 

Terenową Stację Sanitarno Epidemiologiczną do przewozu żywności (posiłków). 

Zamawiający dysponuje odpowiednimi termosami, które może udostępnić Wykonawcy 

w celu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, w takim 

przypadku Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za stan techniczny 

i utrzymanie termosów w czystości. 

 
4. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, umiejętności, wiedzę i doświadczenie, 

niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych. 

6. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do realizacji zamówienia. Personel Wykonawcy musi posiadać odpowiednie zaświadczenia 

dokumentujące dopuszczenie do pracy przy żywieniu zbiorowym oraz ważne książeczki 

zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych. 

 

7. Szacunkowa ilość porcji: ok. 12 dziennie. Ilość posiłków może się zmieniać w zależności od 

ilości osób przebywających w Schronisku, o czym Wykonawca będzie informowany 

telefonicznie oraz na wskazany adres e-mailowy z jednodniowym wyprzedzeniem. 

 

8. Zamawiający przewiduje, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, możliwość udzielenia 

Wykonawcy zamówień dodatkowych związanych z przedmiotem zamówienia. 

 

9. Forma umowy: umowa cywilno – prawna. 

 

10. Warunki płatności: płatne przelewem każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi 

w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

11. Oferta ma zawierać: 

11.1. podpisane oświadczenie znajdujące się w załączniku Nr 1, 

11.2. czytelnie wypełniony formularz ofertowy załącznik Nr 2, 

11.3. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiocie zamówienia. 

 

Proponowana cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty 

i składniki związane z realizacją zamówienia. 

 

12. Kryteria oceny ofert: 

12.1 Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów: 

a) cena brutto za 1 porcję zupy z chlebem – waga kryterium –  100 % , 

 

12.2 Sposób obliczania punktacji oferty zamawiający ustalił następująco: 

a) ofercie o najniższej  cenie zostanie maksymalna ilość punktów (100), pozostałym zaś ofertom 

przyznana zostanie odpowiednia ilość punktów obliczona na podstawie następującego wzoru: 

            najniższa  cena 

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

                cena w  ofercie badanej 

 

12.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia powyższe wymagania oraz uzyska 

najwyższą liczbę punktów wynikającą z oceny kryteriów wymienionych powyżej. 



Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach,  

ul. Mickiewicza 2 (były Dom Górnika, wejście od strony placu targowego), piętro II, pokój nr 207 lub 

na adres e-mail ops@brzeszcze.pl, do dnia 10.12.2018 r. do godz. 15:00. 

 

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem telefonu: 32/2111251 

 

 

Uwagi końcowe: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego przypadku 

zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego 

zapytania Ofertowego, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty szczególnie, 

gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy wartość środków, które Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na wykonanie zamówienia.   

2. Oferent 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 Oferentów, którzy nie spełniają wymagań 
określonych w zapytaniu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Oferentów  informacji.  

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia 

wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych 
niezgodnych z prawdą.  

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

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie 

zostali wykluczeni z postępowania.  

8. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.  

9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.  

10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.  

11. 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.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie przebiegu i sposobu 

realizacji zamówienia oraz sporządzania dokumentacji wymaganej w trakcie realizacji 

zamówienia. 

 

 

INNE POSTANOWIENIA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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, s. 1) – dalej 

RODO informuję, że: 

1)  administratorem danych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia  

jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: e-mail: 

iod.ops.brzeszcze@gmail.com 

przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: przygotowywanie i dostawa 

gorących posiłków do Schroniska z miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn w 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach w  okresie I - IV 2019r. 
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3) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

5) dane osobowe z postępowania  będą przechowywane przez okres 5 lat - kwalifikacja 

dokumentacji zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach. Dane osobowe wynikające z zawartej umowy będą 

przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą 

umową; 

6) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje: 

a)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b)  prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

c) w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych 

osobowych, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;  

7) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony danych osobowych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - 

narusza przepisy RODO. 

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach  

(-) mgr Elżbieta Krzak 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że: 

 

 

 

1. Zapoznałem się z warunkami wykonania zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i 

nie zgłaszam do nich zastrzeżeń. 

 

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa 

Zamówień Publicznych. 

 

3. Spełniam wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia. 

 

4. Posiadam niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, konieczne do prawidłowego 

wykonania zamówienia oraz dysponuję osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania 

zamówienia. 

 

5. Dysponuję potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia. 

 

 

6. Aktualnie nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne. 

 

7. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

8. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia poświadczam 

załączonym do oferty ............................................................................................................... . 

 

9. Sanepid nie ma zastrzeżeń do działalności firmy, ostatnia okresowa kontrola przeprowadzona 

została dnia.................................... . 

 
10. Firma pracuje zgodnie z wymogami systemu HACCP. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Data...........................      Podpis oferenta............................

     

 

 

 



Załącznik Nr 2 

 

 
Odpowiedź na zapytanie ofertowe  

na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro 

 

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 

 

Przedmiot zamówienia: dostarczanie gorących posiłków do Schroniska z miejscami noclegowymi 

dla bezdomnych mężczyzn w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach w okresie I - IV 2019r. 

 

 

Dane oferenta: …………………………………………………………………………………...... 

Adres............……………………………………………………………………………………….. 

Telefon, e-mail……………………………………………………………………………………… 

 

Usługa Cena netto* tj.: bez 

podatku od towarów 

i usług - VAT za 1 

porcję zupy z 

chlebem 

 Stawka VAT* Cena brutto za 1 porcję 

zupy z chlebem 

dostarczanie gorących posiłków 

do Schroniska z miejscami 

noclegowymi dla bezdomnych 

mężczyzn w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach w 

okresie I - IV 2019r. 

 

 

 

  

* dotyczy prowadzących działalność gospodarczą, będących płatnikami podatku VAT 

 
 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 
 

 

Data..........................      Podpis oferenta............................... 

 
1)

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).  

* 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) 


