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Ząbkowice Śląskie, dnia 17.12.2021  rok 
 
OPS.ZP-3/2021 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

Postępowanie prowadzone w trybie art. 2 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych zgodnie z którym „ustawy nie stosuje się (…) do zamówień 

klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza 

kwotę 130 000 złotych przez zamawiających publicznych;” 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej   
Osiedle XX-lecia 52 
57-200 Ząbkowice Śląskie 
Tel. 74 8153854 
e-mail: sekretariat@opszabkowiceslaskie.pl  
 
 

 

zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiot zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie obiadów dla uczestników 

Dziennego Domu ''SENIOR +"  w Ząbkowicach Śląskich.    

 

2. Szczegółowa specyfikacja zamówienia: 

2.1 Zamówienie obejmuje codzienne przygotowanie gorących posiłków w postaci 

obiadów dwudaniowych maksymalnie dla 15 dorosłych osób oraz ich dostarczanie 

środkiem transportu Wykonawcy – we  wszystkie dni robocze w godzinach 12:00 – 12:30 

(opócz sobót, niedziel i świąt). 

Miejsce dostarczenia: Dzienny Dom „Senior+” w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX-lecia 

52.  Obiad dwudaniowy powinien obejmować: zupę (jedna porcja minimum 300 ml/os.), 

drugie danie: np. ziemniaki gotowane - porcja minimum 200 g/os., kasza, ryż, makaron, 
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mięso - minimum 100 g/os., dodatek warzywny- np. warzywa blanszowane, surówki, 

sałaty- porcja minimum 130 g/os., kompot (sok, napój)- minimum 250 ml/os.  

2.2  Zakres zadań do realizacji: 

Posiłki mają odpowiadać normom kalorii, składników pokarmowych, wartości 

odżywczych, mineralno-witaminowych obowiązujących przy żywieniu osób dorosłych 

(powyżej 60 roku życia).   

Z uwagi na profil działalności, preferuje się posiłki gotowane w odróżnieniu od 

smażonych.  

Wymaga się, aby posiłki były ciepłe (temperatura po dostarczeniu posiłków zgodna z 

obowiązującymi normami), świeże, obiady codziennie gotowane, dopuszcza się jeden 

posiłek w tygodniu bezmięsny.   

Dostarczenie obiadów powinno nastąpić w termosach będących własnością Wykonawcy. 

Dostarczone posiłki powinny być przygotowane z zachowaniem jakości i warunków 

usługi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

3. Termin realizacji zamówienia:  

    od  03.01.2022 r. do 30.12.2022 r. 

 

4.  Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert: 

4.1. Miejsce i termin złożenia oferty: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach 

Śląskich, Osiedle XX-lecia 52 (na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na 

usługę przygotowanie i dostarczenie obiadów dla uczestników Dziennego Domu SENIOR+ 

w Ząbkowicach Śląskich”) lub drogą mailową na adres:  

sekretariat@opszabkowiceslaskie.pl do dnia 23.12.2022 r., do godz. 15.00 (decyduje 

data wpływu do Ośrodka lub na adres mailowy).  

       4.2. Oferta składana jest na załączonym formularzu ofertowym w języku polskim, czytelną 

i    trwałą techniką. 
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4.3. Ofertę oraz wszelkie dokumenty podpisuje Wykonawca w przypadku złożenia oferty 

przez   osobę upoważnioną należy przedłożyć – oryginał pełnomocnictwa lub kopię 

poświadczoną   notarialnie za zgodność z oryginałem do reprezentowania Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

       4.4. Wykonawca składa tylko jedną ofertę; 

       4.5. Termin ważności oferty wynosi 30 dni. 

 

5. Kryteria oceny ofert:  

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Cena- 100% 
 
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie: 

W cenę oferty należy wliczyć całość zamówienia, wraz z kosztami przygotowania, 
dostawy i wydawanie posiłków 

7. Warunki płatności:   

        Rachunek do umowy lub faktura 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  

          Pani Violetta Balcerzak tel. 74 8100946. 

                                                                                            

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
  w Ząbkowicach Śląskich 

             Izabela Lisowska 

 

 

 

 


