
ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwi zku z realizacj  Projektu pn.ą ą „Przedszkolaki na start”  Realizowany w ramach 
Programu  Operacyjnego  Kapita  Ludzki  Priorytet  IX  Rozw j  wykszta cenia  ił ó ł  
kompetencji  w regionach, Poddzia anie 9.1.1 Zmniejszenie nier wno ci w stopniuł ó ś  
upowszechniania  edukacji  przedszkolnej  oraz  dzia aj c  na  podstawie  art.  4  pkt  8ł ą  
ustawy z dnia 29 stycznia 2000 r. – Prawo zam wie  publicznych (tj. Dz. U. Z 2010 r.ó ń  
Nr  113,  poz.  759  z  p n.  zm.)  Gmina  Kaw czyn  zwraca  si  z  wnioskiem  oóź ę ę  
przedstawienie oferty na poni sze zapytanie ofertowe:ż

1.  Zamawiający: Gmina  Kawęczyn,  Kawęczyn  48  62-704  Kawęczyn  NIP  668-187-54-86 

REGON 311019480,  ugkaweczyn@kaweczyn.pl:, fax 63 288 59 40

2.  Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi cateringu dla 4 

punktów przedszkolnych w miejscowościach: Kawęczyn, Kowale Pańskie Kolonia, Tokary 

Pierwsze, Skarżyn. Usługa cateringowa polega na zapewnieniu posiłku  46 dzieciom w wieku 

od 3 do 4 lat w wymiarze jednego posiłku dziennie dla każdej grupy ( po 1 grupie w każdym 

punkcie przedszkolnym). Przygotowane posiłki muszą odpowiadać potrzebom żywieniowym 

dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. 

3. Termin realizacji zamówienia: obejmuje okres od 01 listopada 2011 r. do 31 lipca 2012r.

4.  Miejsce realizacji  zamówienia: Punkty  przedszkolne  w Kawęczynie,  Kowalach Pańskich 

Kolonia, Tokarach  Pierwszych, Skarżynie.

5. Kryterium oceny ofert: cena- 100%

6. Inne istotne warunki zamówienia: 

− do zadań osoby świadczącej usługi cateringowe w ramach zadania należeć będzie:

           a). zapewnienie jednego posiłku dziennie dla każdego dziecka objętego projektem zgodnie 

            z wszystkimi wymaganiami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

b).  Posiłki  muszą  być  przygotowane  zgodnie  z  zasadami  racjonalnego  żywienia, 

urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej oraz w ciągu jednej dekady nie powinny się 

powtarzać. Posiłki winny być przygotowane zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci 

w wieku przedszkolnym.

c).  Posiłek ma być jednodaniowy,  a przynajmniej  dwa razy w tygodniu winien być to 

posiłek mięsny.

d). Posiłek powinien zawierać dodatkowo porcję surowych warzyw lub owoców.
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e). Zamawiający zastrzega, iż ilość osób korzystających z posiłków może się zmienić w 

trakcie obowiązywania umowy. 

f).  Zamawiający będzie każdorazowo informować o ilości  posiłków, które wykonawca 

winien jest dostarczyć do poszczególnych oddziałów. 

g). Posiłki winny być dostarczane przez wykonawcę wyłącznie w dni w których odbywają 

się zajęcia. 

h). dowóz posiłków do każdego punktu przedszkolnego spada na wykonawce.

− wynagrodzenie  płatne  będzie   Wykonawcy  do  końca  każdego  miesiąca  po  okazaniu 

rachunku/ faktury wraz załącznikiem który wykaże faktyczną ilość wydanych posiłków.

− Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie dostępność środków na koncie projektowym. 

DO FORMULARZA OFERTOWEGO PROSIMY O ZAŁĄCZENIE 
MIESIĘCZNEJ PROPOZYCJI MENU 

7. Miejsce i termin składania ofert: 
Miejsce: Gmina Kawęczyn, 62-704 Kawęczyn 48 pokój nr 1 (sekretariat) 

(oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą),

Termin składania ofert: do 28 października 2011 r. (decyduje data wpływu),

Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
-Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
-Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
-W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.

8. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się do dnia 28.10.2011r. a wyniki zostaną umieszczone 

niezwłocznie na stronie zamawiającego www.kaweczyn.pl 

9. Osoby do kontaktu:  Koordynator projektu Pani Arleta Biegańska tel. 605 28 11 22, 

Asystent koordynator Pani Ewelina Buda tel. 63 288 59 21  maile - ebuda@kaweczyn.pl

Arleta Biegańska

           Kierownik Projektu 
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załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa: ................................................
Siedziba: ................................................
Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa: ................................................
Numer telefonu: ...............................................
Numer faksu: ..............................................
Dane dotyczące zamawiającego
Gmina Kawęczyn
62-704 Kawęczyn 
Kawęczyn 48

Po zapoznaniu się  z zapytaniem ofertowym składam swoją  ofertę  na zadanie 
obsługi cateringu dla 4 punktów przedszkolnych w czasie realizacji  projektu 
pn. „Przedszkolaki na Start”.

Cena oferty za wyżywienie jednej osoby
cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z istotnymi warunkami zamówienia oraz, zdobyłem konieczne 
informacje,potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Oświadczam, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia 
umowy  na  określonych  warunkach,  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego.
3. Oświadczam, że posiadam niezbędna wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Oświadczam, że do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z 
niniejszym zamówieniem upoważniamy następującą osobę/y:
…………………………,..............................................................................................
tel. ……………………............................................

………………………………………………..
(podpis oferenta lub podpis osoby/osób

uprawnionej/ych do reprezentowania oferenta)
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