Zabierzów, dnia 05.07.2019 r.

GOPS.SP.271.1.145.2019

ZAPYTANIE CENOWE
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie,
32-080 Zabierzów ul. Cmentarna 2,
zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia:
Ogłoszenie o zamówieniu na zakup obiadów dla nie mniej niż 5, a nie więcej niż 21 seniorów
z Klubu Senior + w Zabierzowie, w okresie od 15.07.2019 r. do 30.08.2019 r. (dwa razy
w tygodniu: poniedziałek i piątek).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie zastrzega sobie, iż w trakcie
trwania realizacji zamówienia liczba osób może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu
maksymalnie o ok. 40 %.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający oczekuje przygotowania jednodaniowego gorącego posiłku, w postaci drugiego
dania obiadowego wraz z surówką (bez napoju), dla osoby dorosłej (seniora).
Przygotowywanie posiłków powinno się odbywać zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. w Dz. U z
2018 roku poz. 1541).
3. Miejsce wykonania usługi:
Miejscem dostawy usługi będzie lokal Klubu Senior+, znajdujący się w Zabierzowie, przy ul.
Kolejowej 7.
4. Okres realizacji:
Termin realizacji usługi:
1) rozpoczęcie: 15 lipca 2019 r.
2) zakończenie: 30 sierpnia 2019 r.
Dostawa posiłku między godziną 12:30 a 13:00.
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie nie dopuszcza składania ofert
częściowych.

6. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:
- data wystawienia i doręczenia rachunku/faktury za miesięczną realizację zamówienia do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jest realizowane zamówienie.
- termin zapłaty - 14 dni od daty wpływu rachunku/faktury.
7. Wymagania wobec wykonawcy:
- co najmniej roczne doświadczenie w organizowaniu żywienia zbiorowego.
8. Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:
a) Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny.
b) W toku badania oceny oferty Zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
9. Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cmentarna
2, 32-080 Zabierzów – sekretariat do dnia 11.07.2019 r. do godz. 12.00 (decyduje data
wpływu do Ośrodka).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:
„Ogłoszenie o zamówieniu nr GOPS.SP.271.1.145.2019 z dn. 05.07.2019 r.”
Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od
wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.
10. Warunki płatności: rachunek lub faktura.
11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Paulina Pstruś, e -mail:

p.pstrus@zabierzow.org.pl, tel. (12) 285-14-13 wew. 19.
12. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim.
Załączniki
1. Oferta.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.
3. Informacja RODO.

