ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 poz.1579 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o ocenę dostaw, usług.
I Zamawiający - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli
ul. Kościuszki 4 , 38-450 Dukla
NIP 684-17-44-498
REGON 004010627
Tel. 13 43 291 61
II.Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
III.Przedmiot zamówienia:
Dowóz posiłków dla ok. 200 uczniów :
Zespół Szkół Publicznych w Tylawie- długość trasy w jedną stronę ; 12 km
Zespół Szkół Publicznych w Równem - długość trasy w jedną stronę ;7 km
Zespół Szkół Publicznych w Łęki Dukielskich - długość trasy w jedną stronę ; 9 km
Zespół Szkół Publicznych w Jasionce - długość trasy w jedną stronę ; 4 km
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Głojscach - długość trasy w jedną stronę ;7 km
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wietrznie - długość trasy w jedną stronę ; 7 km
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Iwli - długość trasy w jedną stronę ;5 km
*

dowóz posiłków do Szkół na terenie Gminy Dukla przez 5 dni tygodniu.

*

ilość posiłków określona została szacunkowo i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, o

zmianach ilościowych Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
IV.Inne istotne warunki zamówienia:
1.Posiłki przygotowane w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Dukli do Zespołu Szkół
Publicznych w Tylawie, Zespołu Szkół Publicznych w Równem, Zespołu Szkół Publicznych w
Łękach Dukielskich, Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Głojscach,
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wietrznie, Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce , Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Iwli ( teren gminy Dukla).
*

Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w

okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem przerw w nauce (np.
ferii, dni świątecznych oraz wakacji) .
2.Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem, na własny koszt.
Firma jest zobowiązana wykonać usługę zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006roku
o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U.z 2017 r. poz. 149)

3. Firma jest zobowiązana spełniać warunki zgodnie z instrukcją dobrej praktyki higienicznej i
produkcyjnej.
4. Termosy do przewozu posiłków powinny być w dobrym stanie technicznym, tak aby skutecznie
zabezpieczały posiłki przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi i zmianą temperatury posiłków
V.Wymagania stawiane Wykonawcom:
1.Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, posiadać potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe
wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone dołączonym do oferty zał. Nr 2
2.Wykonawca zobowiązany jest dysponować własnym środkiem transportu przeznaczonym do
przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu
pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca może
polegać na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
VI.Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana
przez osobę upoważnioną.
Osobą uprawnioną do porozumienia się z wykonawcą jest Pani Małgorzata Bielec tel. 13 43
29 141
Ofertę rozeznania cenowego z dopiskiem „ Oferta na wykonanie usługi -dowóz posiłków do
szkół na terenie Gminy Dukla „ należy przesłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dukli ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla do 28.12.2017 r. do godz. 10.00
Rozpatrzenie ofert rozeznania cenowego nastąpi 29.12.2017 r. do godz. 13.00 w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla
VII.Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej
1.Kryterium oceny stanowi najniższa cena.
VIII.
1.Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi ofertę na dowóz posiłków
szkołach z najniższą ceną.
2.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta do dnia
29.12.2017 do godz. 15.00.

3.Podpisanie umowy na wykonanie zadania nastąpi w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego
3.Zamawiający zastrzega, że wystawienie faktury nastąpi po zakończeniu usługi w rozliczeniu
miesięcznym w terminie płatności uzgodnionym z Wykonawcą

Załączniki :
Nr1. Wzór formularz ofertowy wykonawcy
Nr2. Oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 1

(miejscowość, data)

(Pieczęć Oferenta)
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Transport posiłków do szkół na terenie Gminy Dukla „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
1.Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4
REGON 004010627 NIP 684 17 44 498
tel. (13 43 29 141, fax. 134329141 e-mail: mops@dukla.pl
2.Wykonawca :

Nazwa..........................................................................................................................
Adres ..........................................................................................................................
REGON ...............................................................NIP .................................................
Numer telefonu ......................................................................... faxu: ........................
Adres e-mail -....................................................
3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do niego
żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Zdobyliśmy także konieczne
informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
4.Zobowiązania Wykonawcy:
W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do:
-podpisania umowy na wykonanie zadania w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego
-wystawienia faktury po zakończeniu usługi w terminie płatności uzgodnionym z
Zamawiającym
5.W odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe z dnia 20.12.2017r. oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia za cenę:
CENA ZA 1 KM BRUTTO ŚWIADCZONEJ USŁUGI ......................................... zł

(słownie: ................................................................................................................................... )

Pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 2
(miejscowość, data)

(Pieczęć Oferenta)

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczam, że:
1.posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
2.posiadam niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
3.posiadam specjalistyczny środek transportu w zakresie przewozu środków spożywczych i
posiłków obiadowych.
4.znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia

Pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Oferenta

