
Klimontów, 01.07.2021 r. 
Fundacja Szlachetne Anioły  
ul. s. H. Herman 1, 
27-640 Klimontów 
Znak: FSA-PT 01/07/2021 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola 
Terapeutycznego w Klimontowie przy ul. s. H. Herman 1, 27-640 Klimontów prowadzonego 
przez Fundację Szlachetne Anioły w roku szkolnym 2021/2022 od 01 września 2021r. do 31 
sierpnia 2022r.  
 
 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 
Fundacja Szlachetne Anioły ul. s. H. Herman 1, 27-640 Klimontów. 
 

2. Przedmiot i termin realizacji zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia posiłków dla 
dzieci uczęszczających do n/w przedszkola prowadzonego przez Fundację Szlachetne 
Anioły 
a) Przedszkole Terapeutyczne w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły – 3 

dzieci w wieku 3-8 lat 
w okresie od 01 września 2021r. do 31 sierpnia 2022r. 
 

2.1. Formy wyżywienia: 
Codziennie zróżnicowany posiłek w formie: 
1) Śniadania (bułka/kanapka), owoc i sok owocowy/ owocowo- warzywny/ herbata) 

łącznie 3 szt./dziennie, 
2) Obiadu (zupa i drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, 

makaron itp.) - danie mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, kotlet schabowy, 
stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp.: ryba, pierogi, naleśniki, knedle 
itp. - surówka, kompot lub napój, jogurt) o gramaturze: 
a) Zupy – nie mniej niż 450 ml, łącznie 3 szt. / dziennie, 
b) Drugie danie – nie mniej niż 350 gram tj.:-ziemniaki -150g, - mięso -100g, - 

surówka – 100g w przypadku braku surówki jogurt, łącznie 3 szt./ dziennie, 
3) Podwieczorek (bułka/kanapka i sok owocowy/ owocowo- warzywny/ herbata/ 

woda mineralna, owoc), /łącznie 3 szt./ dziennie. 
 

2.2. Miejsce dostawy  
1. Przedszkole Terapeutyczne w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły 

ul. s. H. Herman 1, 27-640 Klimontów. 
 

3. Rodzaj zamówienia: usługa. 
 



 
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 

1) posiłki powinny być dostarczane w termosach i pojemnikach, na które Wykonawca 
posiada odpowiednie atesty i certyfikaty, 

2) wykonawca będzie dostarczał własnym transportem, gwarantując utrzymanie 
odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw,  

3) transport posiłków powinien odbywać się samochodem przystosowanym do 
przewozu żywności, na który Wykonawca posiada odpowiednie dokumenty 
potwierdzające dostosowanie pojazdu, 

4) wykonawca zobowiązuje się dostarczyć posiłki w godzinach ustalonych pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą, 

5) jadłospis układany będzie przez wykonawcę na okres 10 dni roboczych (2 
tygodnie) i dostarczany zamawiającemu do zatwierdzenia na 5 dni przed okresem 
jego obowiązywania, 

6) zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez 
wykonawcę, 

7) wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym 
standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa 
zgodnymi ze standardami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia 
zalecane przez instytut matki i dziecka dla dzieci przedszkolnych, posiłki nie mogą 
być przygotowane z półproduktów, 

8) wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych z zależności od 
indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od 
zamawiającego, posiłki muszą być urozmaicone oraz wysokiej jakości, zarówno 
do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki, a także uwzględniać polską 
tradycje kulturalną. 

9) do obowiązków zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego 
należy wydanie posiłków oraz sprzątanie, ponoszenie kosztów środków 
czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania po posiłku. Do 
obowiązków wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów 
pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki zabierane będą                       
w następnym dniu dostawy posiłków, 

10) zamówienie będzie realizowane w okresie od miesiąca września 2021r. do                    
31 sierpnia 2022r. dokładny termin rozpoczęcia usługi podany zostanie przez 
zamawiającego na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolu na wskazany 
przez wykonawcę numer telefonu oraz listem na podany przez wykonawcę adres, 

11) wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczania posiłków wyłącznie 
w dni, w które odbywają się zajęcia w przedszkolu tj. od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się 
zajęcia dla dzieci w przedszkolu. Wykonawca zostanie o konkretnych datach 
poinformowany telefonicznie, 

12)  ilość wydanych 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 będą na podstawie faktycznie dostarczonych 
posiłków i ceny brutto jednodniowego posiłku dla jednego dziecka. W przypadku 



wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, zamawiającemu przysługuje 
prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia               
o takim fakcie wykonawcy. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu 
Wykonawca informowany będzie przez pracowników przedszkola do godziny 
8:30 w dniu wykonania usługi, czyli tego samego dnia. W oparciu o uzyskane 
informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków, 

13)  Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 

14)  ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane 
będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, 

15) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez 
wykonawcę podczas wykonania przedmiotu zamówienia, 

16) w przypadku awarii lub innych nieprzewidywalnych zdarzeń wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić posiłki o tej samej jakości na swój koszt z innych źródeł. 
 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące 
warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, 
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia (oświadczenie). 
 

6. Zakres wykluczenia wykonawców z przedmiotowym zapytaniu ofertowym: 
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo 
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostaniu 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. 
 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
 

8. Sposób obliczania ceny oferty: 
Cena oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie. 
Należy podać cenę brutto za jednodniowe wyżywienie jednego dziecka zgodnie                 
z przedmiotem zamówienia. Cena może być tylko jedna.  



Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
 

9.  Kryterium wyboru ofert: 
Cena jest jedynym kryterium wyboru ofert (100%). 
 

10. Sposób przygotowania oferty: 
Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta dowozu 
posiłków do Przedszkola Terapeutycznego w Klimontowie” 
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 
a) Oferta (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego), 
b) oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w punkcie 5 (wg załącznika 

nr 2 do zapytania ofertowego), 
c) kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień wymienionych       

w punkcie 5, 
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3. 
Nie dołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub 
złożenie ich w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty. Oferta winna być 
podpisana przez osobę upoważnioną. 

11. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Fundacja Szlachetne Anioły ul. s. H. Herman 1, 27- 640 Klimontów, listownie lub 
osobiście. Termin złożenia oferty – 7 dni roboczych liczonych od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia tj. 06.07.2021 r. 
Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną. 
 

12. Termin otwarcia ofert:  
Otwarcie ofert nastąpi 16.07.2021 roku o godzinie 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Oferentów. 
 

13. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej http://www.szlachetne-anioly.pl/ .  
 

14. Informacje dodatkowe:  
Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą brane pod uwagę. 
W razie pytań kontakt – Pani Karolina Nowińska tel. 505 482 322. 
 
 
 
         Karolina Nowińska 

………………………………….. 
(osoba prowadząca sprawę) 

 

 


