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Zapytanie ofertowe 
 

1. Zamawiający 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 6 

08-200 Łosice 

Tel./fax 83 357-37-47 

www.mgops.losice.pl 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem 

o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w związku 

z obowiązującymi „zasadami konkurencyjności” ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem 

częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt.8 niniejszej 

ustawy. 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego 

projektu „Społeczność aktywna”.  

 
3. Przedmiot zapytania ofertowego 
 
Kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczenia posiłków 
Kod CPV: 55321000-6 – Usługi przygotowania posiłków 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie cateringu dla uczestników projektu na spotkania 

grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem. 

  

1. Na przedmiot zamówienia składa się obiad w postaci drugiego dania : 

- drugie danie każdorazowo zawiera: potrawę mięsną lub rybną, surówkę oraz do wyboru 

ziemniaki lub wyroby garmażeryjne z surówką 

- posiłek musi być zapakowany w termiczny pojemnik dostawcy 

- wykonawca zapewnia komplet sztućców jednorazowych 

2. Serwis kawowy: 

Przygotowanie, dostarczenie, rozstawienie wraz z posprzątaniem każdego dnia warsztatów 

następujących produktów: 

http://www.mgops.losice.pl/
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- kawy rozpuszczalnej 100 g x 8 sztuk 
-  kawy czarnej tradycyjnej 250 g x 8 sztuk 
-  herbaty czarnej w torebkach 100 g x 8 sztuk 
-  śmietanki do kawy 10x 10 g x 5 sztuk x 8 dni 
- ciastek (min. 3 rodzaje w tym 1 rodzaj czekoladowych w ilości 2 kg na 1 dzień szkoleniowy) 
-  cukru białego w kostkach 500 g x 8 sztuk 
- wody mineralnej gazowanej  0,25 l w ilości 2 sztuka na 1 osobę na jeden dzień szkoleniowy  
(razem 192 sztuki butelek 0,25l na 8 dni szkoleniowych) 
- wody niegazowanej 1,5 l w ilości 1 sztuki na 1 osobę na jeden dzień warsztatowy (razem 96 
sztuki butelek 1,5 l  na 8 dni szkoleniowych) 
-  soku w kartonach (min. dwa różne smaki w kartonach 2 litrowych w ilości 3 kartony na jeden 
dzień warsztatowy razem 24 kartony soków 2 litrowych) 

 

Okres realizacji usługi: kwiecień – czerwiec 2014 oraz listopad-grudzień 2014 

Miejsce realizacji: Miasto Łosice 

 

4. Informacje ogólne 
a. Szczegółowy termin realizacji usługi zostanie ustalony z Oferentem, którego oferta okaże się 

najkorzystniejsza. 

b. Obiad dowożony będzie przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem składanym przez 

Zamawiającego.  

c. Dostawa poczęstunku odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

d. Wykonawca odpowiada za przygotowanie i transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go 

zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia. 

e. Zamawiający zapłaci wyłącznie za zgłoszone zamówienie. 

f. Płatność za realizację usługi nastąpi po wykonaniu usługi na podstawie przedstawionej faktury 

VAT oraz na podstawie protokolarnego odbioru usługi. 

g. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

5. Wymagania stawiane oferentom 

a. Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

b. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy mają zarejestrowaną działalność 

w zakresie objętym zamówieniem. 

6. Sposób przygotowania oferty 
a. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub 

czytelnym pismem ręcznym z zgodnie z załącznikami dołączonymi do niniejszego zaproszenia.  

b. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  

c. Oferty nie czytelne zostaną odrzucone.  

d. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie z podaniem danych adresowych oferenta 

i adnotacją: „Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę cateringu”. 
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7. Ocena oferty 
a. Cena - 100%  
b. Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert. 
c. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.losice.pl 
d. Wyłoniony wykonawca zostanie poinformowany o wyborze oferty w terminie nie późniejszym 

niż 3 dni od daty wyłonienia Wykonawcy. 
 
8. Termin i miejsce składania ofert 
Zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia powinni złożyć lub przesłać ofertę na adres: 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 6 

08-200 Łosice 

fax. 83 357-37-47 

email: mgops_losice@interia.pl 

w terminie do 4 kwietnia 2014 do godz. 15.00.  

 
9. Informacje dodatkowe 
a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- odwołania postępowania, unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyny 

- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty 

- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, zmiana terminów będzie ustalona 

z Oferentem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza 

- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania 

- żądania oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczanie 

Zawodowe 

b. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Jarosław Pietruszewski, 357 37 47, wew.25 

 
 
 
 
 Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Oferta 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
3. Załącznik nr 3 – Propozycja menu 

http://www.mgops.losice.pl/

