Blonie, 12 czerwca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR WOKS/t/6/2018

1.

ZAMAWTAJACY:
Gmina Blonie, ul. Rynek6,05-870 Blonie, NIP: 118-17-88-623, REGON:013271230
fel.22725 50 20 (Wydzial O6wiaty, Kultury i Sportu)

2.

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Pzedmiotem zam6wienia jest usluga spozqdzania i dostawy gotowych, gorqcych posilk6w
dla dzieci z terenu Gminy Blonie objetych pomoca przez O6rodek Pomocy Spolecznej w Bloniu, w postaci
obiadu, skladajqcego siQ z drugiego dania i kompotu, dostarczanego do Szk6l Podstawowych i Liceum
Og6lnoksztalcqcego, tj I
a) Szkola Podstawowa Nr '1 w Bloniu - okolo '15 obiad6w dziennie,
b) Szkola Podstawowa Nr 2 w Btoniu - okolo 25 obiad6w dziennie,
c) Szkola Podstawowa w Bieniewicach - okolo 1I obiad6w dziennie,
d) Szkola Podstawowa Nr 3 w Btoniu - okolo '10 obiad6w dziennie,
e) Szkola Podstawowa Nr 4 w Bloniu - okolo 10 obiad6w dziennie,
| Liceum Og6lnoksztalcqce w Bloniu - okolo 3 obiad6w dziennie,
w godzinach uzgodnionych z poszczeg6lnymi plac6wkami.

f)

3.

TERMIN REALIZACJI ZAM6WIENIA
Od 03.09.2018r. do 21.06.2019r.

4.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

'1) Srednio dzienne zapotrzebowanie ilo6ciowe na pos ki bedzie wynosilo okolo 50-100 obiad6w
z zastze2eniem mo2liwo6ci zwiekszenia lub zmniejszenia iloSci w zaleznosci od biezqcych potrzeb.
2) Dostawa obiad6w odbywa6 sie bedzie od dnia 03.09.2018r. do dnia 21.06.2019t.,
spozqdzanie i dostawa odbywa6 siQ bQdzie 5 dni w tygodniu z wylqczeniem: dni wolnych od zajQ6

3)

4)

edukacyjnych, dni ustawowo wolnych i Swiqt.
Wykonawca zobowiqzany jest do zachowania jako6ci obiad6w zgodnie z przedstawionym jadlospisem,
kt6ry bedzie ukladany pzez Wykonawcq z dziesiqciodniowym wyprzedzeniem i dostarczany do
Osrodka Pomocy Spolecznej. Wszelkie zmiany w jadlospisie sugerowane pzez osobQ odpowiedzialnq
w O6rodku Pomocy Spotecznej w Bloniu bQdq brane pod uwagQ pzez Wykonawce.
Wszystkie pos ki powinny by6 pzygotowane zgodnie z obowiAzujqcymi normami i pzepisami prawa.
Wykonawca bQdzie przygotowywal posilki zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie z dnia 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczehstwie 2ywnoici i 2ywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.), l4cznie
z pzepisami wykonawczymi do tej ustawy, zgodnie z Rozpozedzeniem Ministra Zdrcwia z dnia 26
lipca 2016r. w sprawie grup 5rodk6w spozywczych...(Dz.U 22016t., paz. 1154\. Bezwzglqdnie nalezy
pzestzega6 norm na skladniki pokarmowe i produkty spozywcze okreslone pzez Instytut Z!
Zywienia. Posilki bqdq przygotowane zgodnie
zasadami racjonalnego zywienia ^,no6ci
dzieci
i mtodziezy.
Zamawiqqcy nie dopuszcza poMazalnosci posilk6w w ciqgu jednego tygodnia szkolnego (5 dni).
Potrawy muszq bye lekkostrawne, przygotowane z surowc6w wysokiej jako6ci, swiezych, naturalnych,
powinny pzewazad potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smazone.
Struktura obiad6w ma ksztaltowa6 sie nastepujqco:
a) drugie daniel
- ziemniaki lub zamiennik (ryz, kasza, makaron, inne) - 150 gram
- miqso/ryba - 100 gram
- sur6wka/warzywa gotowane - 150 gram
piatku)
-jeden raz w tygodniu szkolnym (od poniedziatku
siQ pzygotowanie dania
bezmr9snego

i

5)
6)

.J"tu

z

b) komoot - 200 ml
Wykonawca bQdzie przygotowywal, dostarczal i ptzekazywal pos ki, zachowujqc wymogi sanitarnoepidemiologiczne w zakresie personelu i warunk6w produkcji onz bierze odpowiedzialno6d za ich
przestrzegante.
8) Wykonawca bQdzie dostarczal posilki wlasnym tfansportem w termoizolacyjnych termosach,
zapewniajEc dostarczenie posilku w odpowiedniej temperaturze.
a) potrawy, kt6re w miejscu ptzeznaczenia b?dq konsumowane w postaci posilk6w cieplych,
muszq by6 przewo2one w pojemnikach "kontenerach" Srodkach transportu, kt6re zapewniq im
minimalnq temperaturQ wewnqtz 60oC.
porcjach: jeden obiad zapakowany
9) Wykonawca bedzie dostarczal positki
w odpowiednie jednostkowe opakowanie termiczne.
10)Wykonawca poniesie koszty zaladunku i rozladunku wszystkich dostaw posilk6w.
11)Wykonawca zapewni odpowiedniq ilo56 naczyh i sztu6c6w.
12)Wykonawca zapewni mo2liwo56 odplatnego zakupu obiad6w dla pozostalych uczni6w (nieobjetych
pomocq w zakresie dofinansowania wy2ywienia) oraz pracownik6w szk6l w cenie za jeden obiad
drugie danie lub drugie danie wraz z kompotem, zgodnie z ofertq, a tak2e fakultatywnie zakup zupy
pzez \,!1v. osoby, jesli bedzie takie zapotzebowanie.

7)

w

-

5.

WYMAGANIA DODATKOWE WOBEC VVYKONAWCY
Siedziba Wykonawcy/miejsce wykonywania positk6w powinno zn4dowac si? w Gminie Blonie bqdU
gminie bezposrednio z niq graniczecej.

6.

6)

DOKUMENTY WYMAGANE I OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wypelniony w jQzyku polskim pismem czytelnym formulaz ofertowy na zalqczonym druku - zal. Nr I
do zapytania ofertowego
Przykladowy jadlospis spozqdzony na 10 dni.
KRS lub inny dokument rejestracyjny firmy lub jezeli to osoba fizyczna - o6wiadczenie.
Dokument potwierdzajacy zatwierdzenie i rejestracjQ w Paistwowej Inspekcji Sanitarnej (wpis firmy do
PIS) oraz oceng podmiotu z ostatnich dw6ch kontroli, wykonanych pzez Inspekcjq Sanitarnq.
Wykonawca powinien umiesci6 ofertq w zamknietej kopercie (opakowaniu). Koperta powinna by6
zaadresowana do Zamawiajqcego na adresi
a) Uzqd Miejski w Bloniu, ul. Rynek 6, 05-870 Blonie z opisem; ,,Dostarczenie posilk6w do
szk6l w Bloniu".
b) Na kopefcie nale2y poda6 r6wnie2 nazwQ i adres Wykonawcy oraz opatrzyc je pieczeciq
Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

7.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

1

)

2)
3)
4)
5)

1) OfertQ nale2y zlo2y6 listownle

2)

lub

osobiscie

w

Kancelarii UzQdu

Miejskiego,

ul. Rynek 6,05-870 Blonie do dnia 29.06.2018 do godz: 15:00
W pzypadku wyslania oferty poczta decyduje data wplywu do siedziby Zamawiajecego.

8. INioRMAcJE

DoDATKowE

Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiajqcego.
Anna Fuglewicz - Kierownik 05rodka Pomocy Spolecznej w Bloniu lub wyznaczony pracownik.

Zastzega siQ,2e niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiqzania do udzielania zam6wienialspfzedazy.
Zalqcmik|

1.

Wz6t

ofefy

Nazwa Wykonawcy..
Adres Wykonawcy....
Nr r-ku bankowego...

Gmina Blonie

-

Uzad l\riejski w Bloniu. ul. Rynek 6. 05-870 Blonie
OFERTA

Odpowiadajec na zapytanie ofertowe, na sporzqdzanie idostawe dla dzieci gorqcego posilku w postaci
obiadu - drugie danie i kompot, dostarczanego do Szk6l w Bloniu, zgodnie z zapytaniem ofertowym
nr WOKS/'1i6i20'18 z dnia 12.06.2018
OferujQ:

1.

Wykonanie przedmiotu zam6wienial

Calkowity koszt brutio wykonania uslugi (tj. jednostkowa cena za drugie danie oraz kompot) wynosi

...............,..,....PLN, slownie zlotych ;....
w tym:
- cena brutto drugiego dania................ PLN
- cena brutto

kompotu........................ PLN

2.

O'wiadczam,2e:
a) zapoznalem siQ z warunkami okre'lonymiw ofercie nr WOKS/1/6/2018 z dnia 12.06.2018r.,
zapoznalem sie z opisem przedmiotu zam6wienia i zobowiqzuje sie go WkonaC na wskazanych

b)

c)

w ofercie warunkach,
posiadam uptawnienia Wkonwania dzialalno'ci lub czynno1ci objQtych niniejszym
zam6wieniem, jeZeli pEepisy pnwa nakladajE obowiqzek posiadania takich upnwnieh, w tym
opiniQ sanitarnq Pahstwowego Powiatowego I nspel<tora Sanitamego,
p$iadam niezbQdnq wiedze i do'wiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zam6wienia.

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy:
lmiQ i nazwisko

Tel..

miejscowo6C idala

