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ZAPYTANIE O CENĘ 

 
W związku z realizacją projektu „Strefa Malucha” RPZP.08.01.00-32-K003/18 realizowanym przez Towarzystwo 

Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8 

Edukacja, Działanie 8.1. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, zwracamy się z zapytaniem o cenę. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie przy Potulickiej 16, 70-952 Szczecin (biuro 
projektu), REGON 810405595, NIP 8510207566, twp@twp.szczecin.pl, 914480021. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla 18 dzieci w wieku 
przedszkolnym do przedszkola Strefa Malucha, ulica Niemierzyńska 17a Szczecin w terminie od 01.09.2019 do 
31.08.2020 r.w ramach projektu zgodnie ze specyfikacją poniżej: 
 

LP. Nazwa Specyfikacja 

1 
Usługa 
cateringowa  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. 
śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie) i podwieczorek dla grupy 
maksymalnie 18 dzieci w terminie od 01.09.2019 do 31.08.2020 r.  
2. Posiłki będą dostarczane 2 razy dziennie: śniadanie do godz. 8:00, obiad i 
podwieczorek do godz. 11:30. 
3. Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w przedszkolu 
zawiera: śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie) i podwieczorek. 
4. Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w przedszkolu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych 
posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe Wykonawcy usługi z 
Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i 
ceny brutto jednodniowego posiłku dla jednego dziecka. Z tytułu wykorzystania 
mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków z miejsca 
produkcji do pomieszczeń dystrybucji w przedszkolu w dni, w które odbywają się zajęcia 
- od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których 
nie odbywają się zajęcia dla dzieci. Dostarczenie posiłków realizowane będzie przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia tygodniowego 
jadłospisu na 3 dni przed pierwszym dniem dostawy, w celu akceptacji przez Dyrektora 
Przedszkola. Zamawiający w terminie do dwóch dni naniesie ewentualne poprawki, 
które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności , w szczególności zgodnie 
z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225), normami żywieniowymi wg Instytutu 
Żywienia Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm 
HACCP.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków z naturalnych produktów, 
bez używania produktów typu instant, czy gotowych półproduktów (np. mrożone 
pierogi, klopsy, gołąbki itp.) z gwarancją świeżości artykułów i produktów.  
9. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od 
indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. 
posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych 
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potrzeb alergików). 
10. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych 
termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie 
odpowiedniej temperatury ( w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w 
odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom). 
11. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do 
wspólnie ustalonej godziny. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać 
będzie określoną liczbę posiłków. 

 
 

2. Po wyłonieniu Wykonawców/ Wykonawcy w ramach niniejszego Zapytania o cenę, zobowiązani będą oni do 
wykonania Przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią złożonej oferty.  
3. Zamówienie realizowane będzie w przedszkolu Strefa Malucha, ulica Niemierzyńska 17a Szczecin. 
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału zamówienia w czasie oraz możliwej zmiany specyfikacji , 
zgodnie z zapotrzebowaniem. 
5.Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych. 
 
II. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zapłata za wykonanie Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie ze złożoną ofertą) nastąpi w 
terminie do 14 dni od daty otrzymania Faktury/rachunku za usługę.  Zapłata za wykonanie Przedmiotu 
zamówienia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze/ rachunku numer konta.  
 
3. Zapytanie o cenę  nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zmianami). 

 

Niniejsze zapytanie o cenę jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Towarzystwo 

Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie, ulica Potulicka 16,  oraz na stronie internetowej  www.twp.szczecin.pl 

 

4.Kryterium wyboru – 100%cena. 

 
 
III. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty powinny być sporządzone na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania 
o cenę. 
 
Oferta musi zawierać: 

 Pełną nazwę składającego ofertę oraz adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP i Regon; 

 Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto (cena wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku); 

 Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 

 Osobę do kontaktu; 

 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione. 
 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@twp.szczecin.pl, osobiście lub pocztą 

tradycyjną na adres: Biuro Projektu ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin od dnia 8 maja 2019 do dnia 

16.05.2019 r. do godz. 10.00. 
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2. Zamawiający może podjąć negocjacje ze składającym ofertę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w 
przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty dotycząca Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie 
ze złożoną ofertą) przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin 

 

  Wykonawca: ......................................................... 

  Adres....................................................................   

  Tel./Fax................................................................ 

  E-mail................................................................... 

  NIP: ..................................................................... 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia: 

LP. Nazwa Specyfikacja Cena za osobę za dzień  

1 Usługa cateringowa  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje 
przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. 
śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie 
danie) i podwieczorek dla grupy maksymalnie 18 
dzieci w terminie od 01.09.2019 do 31.08.2020 r.  
2. Posiłki będą dostarczane 2 razy dziennie: 
śniadanie do godz. 8:00, obiad i podwieczorek do 
godz. 11:30. 
3. Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w 
jednym dniu pobytu w przedszkolu zawiera: 
śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie 
danie) i podwieczorek. 
4. Liczba wydawanych posiłków uzależniona 
będzie od frekwencji dzieci w przedszkolu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków zgodnie 
z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe 
Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się 
będzie na podstawie faktycznie dostarczonych 
posiłków i ceny brutto jednodniowego posiłku dla 
jednego dziecka. Z tytułu wykorzystania mniejszej 
ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i 
dostarczenia posiłków z miejsca produkcji do 
pomieszczeń dystrybucji w przedszkolu w dni, w 
które odbywają się zajęcia - od poniedziałku do 
piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz 
innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla 
dzieci. Dostarczenie posiłków realizowane będzie 
przez Wykonawcę na jego koszt. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do 
przygotowania i dostarczenia tygodniowego 
jadłospisu na 3 dni przed pierwszym dniem 
dostawy, w celu akceptacji przez Dyrektora 
Przedszkola. Zamawiający w terminie do dwóch 
dni naniesie ewentualne poprawki, które 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do 
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przygotowania posiłków zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami i normami 
dotyczącymi żywności , w szczególności zgodnie z 
postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, 
Nr 171, poz. 1225), normami żywieniowymi wg 
Instytutu Żywienia Żywności, jak również 
przepisami prawa w zakresie higieny żywienia 
norm HACCP.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do 
przygotowania posiłków z naturalnych produktów, 
bez używania produktów typu instant, czy 
gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, 
klopsy, gołąbki itp.) z gwarancją świeżości 
artykułów i produktów.  
9. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania 
diet pokarmowych w zależności od 
indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z 
informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. 
posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i 
bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych 
potrzeb alergików). 
10. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym 
transportem, w specjalistycznych termosach do 
przewożenia posiłków i opakowaniach 
gwarantujących utrzymanie odpowiedniej 
temperatury ( w przypadku dań ciepłych mają być 
one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do 
momentu wydania ich dzieciom). 
11. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu 
Wykonawca informowany będzie do wspólnie 
ustalonej godziny. W oparciu o uzyskane 
informacje Wykonawca dostarczać będzie 
określoną liczbę posiłków. 

 

 

Cena łączna za całe zamówienie (brutto) 18 dzieci x śr.22 dni w miesiącu x 12 miesięcy  x stawka za dziecko 

(zaproponowana przez Wykoanwcę) = …………………………………………..zł brutto. 

 

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że:  

1. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału; 

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania, to jest nie jestem powiązany kapitałowo i osobowo  
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.   
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3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte  

w ofercie są zgodne z prawdą.  

4. Oświadczam, że jestem związana/y niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.  

 

 

 

 

                   ........................................................ 

                (podpis przedstawiciela Wykonawcy) 

 


