
 

 

 

 

 
 
 

BRAŃSZCZYK, 08.12.2016r  

Numer sprawy: RB.IVP.271.51.2016 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT 

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8. 

Nazwa zadania: „Dostawa gorących posiłków  do szkół w miejscowościach Trzcianka, 

Turzyn, Nowa Wieś, Knurowiec, Poręba Średnia, Nowe Budy gminy Brańszczyk w 2017 

roku”. 
 

Nazwa zamawiającego: Gmina Brańszczyk 

Adres zamawiającego: Jana Pawła II 45 

Kod Miejscowość:  07-221 Brańszczyk 

Telefon:  29 7435 384 

Faks:  29 7435 381 

Adres strony internetowej:  branszczyk.pl 

Adres poczty elektronicznej:  pawel.kulesza@branszczyk.pl 

Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawy oraz obsługi na rzecz zamawiającego gorących posiłków w ilości około 160 porcji 

dziennie wraz z obsługą  do niżej wymienionych szkół na terenie gminy Brańszczyk w 2017 

roku z zachowaniem niezbędnych norm i warunków sanitarnych w zakresie przewozu 

żywności i zbiorowego żywienia. 

2. Skład posiłków: 

- trzy dni w tygodniu: zupa + pieczywo +jednorazowy talerz + łyżka wraz z dostawą i 

obsługą, przy czym zupa powinna mieć minimum pojemność 250 ml (gramatura po obróbce 

termicznej),; 

-dwa dni (wtorek, czwartek) w tygodniu: ziemniaki, ryż, kasza, kluski (śląskie, kopytka) lub 

makaron + sztuka mięsa + surówka +jednorazowy talerz +  sztućce wraz z dostawą i obsługą, 

przy czym posiłek powinien mieć minimum wagę 300 g;  

- wartość odżywcza i kaloryczna powinna być zgodna z wymogami obowiązującymi w 

żywieniu dzieci i młodzieży; 

- posiłki dostarczane będą w pojemnikach termoizolacyjnych – będących w posiadaniu 

wykonawcy, zapewniających odpowiednie warunki higieniczno – sanitarne. Wykonawca 

zapewnia jednorazowe naczynia oraz łyżki i sztućce do spożycia posiłku dla każdego dziecka 

oraz zapewnia odbiór i wywóz zużytych naczyń, łyżek i sztućców. Posiłki  oferowane 

uczniom w szkole powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym i mieć wartość 

odżywczą, w tym energetyczną, dostosowaną do wieku uczniów; 

- posiłki będą podawane w temperaturze nie niższej niż 65
o
 C. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu wykazu proponowanych 

posiłków stanowiących przedmiot umowy  – jadłospisu z podaniem gramatury posiłków z co 

najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. 



 

 

 

 

 
 
 

2.4. Wraz z dostarczonym posiłkiem wykonawca dostarcza naczynia jednorazowe i łyżki lub 

sztućce w zależności od potrzeb w ilości zgodnej z ilością porcji dostarczonego posiłku w 

danym dniu. 

5. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz w przepisach wykonawczych. 

6. Miejsca i godziny dostawy posiłków: 

1) Publiczne Gimnazjum w Porębie Średniej – w godz. od 9.00 do 12.00 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi w godz. od 9.00 do 12.00 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Knurowcu w godz. od 9.00 do 12.00 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzciance w godz. od 9.00 do 12.00 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Tyrzynie w godz. od 9.00 do 12.00 

6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowych Budach w godz. od 9.00 do 12.00 

7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Średniej w godz. od 9.00 do 12.00 

7. Zamawiający przewiduje dostarczenie łącznie około 30 tys posiłków rocznie do w/w szkół. 

Ilość dostawy posiłków może ulec zmianie o ±10%. 

8. Dostawy nie będą realizowane przez wykonawcę w dni wolne od zajęć szkolnych oraz ferie 

i wakacje szkolne. Jeśli dzieci będą uczęszczać do szkoły w inny dzień np. odpracowywać 

zajęcia w szkole, dzieci objęte są tą formą pomocy lecz ten fakt należy zgłosić z 3 dniowym 

wyprzedzeniem dowożącemu i wydającemu gorące posiłki. 

9. W przypadku braku środków na dożywianie dzieci w trakcie realizacji zamówienia 

- zamawiający może rozwiązać umowę z wykonawcą. 

10. Zapłata za dostarczone zamówienie będzie następować w okresach jednomiesięcznych w 

ciągu 14 dni po złożeniu faktury na płatnika: Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 

Brańszczyk, NIP 762-190-13-87 REGON. 550 742 320. 

11. Zamawiający zastrzega, że ilość uczniów i dzieci korzystających z gorących posiłków 

może zmieniać się w trakcie obowiązywania zamówienia i każdorazowo na bieżąco 

wykonawca będzie informowany o ilości posiłków, które ma dostarczyć. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym 

standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami. 

Termin wykonania zamówienia do 31 grudnia 2017r. 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która 

przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego 

nie przysługują środki odwoławcze. 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: Wykonawca przystępujący do wykonania zamówienia powinien posiadać 

niezbędny potencjał techniczny i ekonomiczny oraz doświadczenie, niezbędne uprawnienia i 

kadrę osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

Ponadto Dostawca powinien przedłożyć Decyzję o zatwierdzeniu zakładu i o wpis zakładów 

podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz opłaconą 

polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia. Szczegółowy opis wymagań w zakresie ubezpieczenia OC 

- suma ubezpieczenia min. 120 000 zł 

- klauzula „za produkt” suma ubezpieczenia min. 50 000 zł 

 

Zamawiający zweryfikuje spełnienie powyższych warunków na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy – załącznik nr 2. 



 

 

 

 

 
 
 

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

 

Nazwa kryterium – cena Waga 100% 

 

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę 

sporządzenia i termin wykonania zamówienia.  

Ofertę należy przesłać za  pośrednictwem poczty, kuriera, faksem lub drogą elektroniczną na 

adres pawel.kulesza@branszczyk.pl bądź złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego. 

Miejsce i termin składania ofert: 

oferty należy składać do dnia: 15.12.2016 do godz. 11:00    

 w siedzibie zamawiającego Gmina Brańszczyk 

ul. Jana Pawła II 45 

07-221 Brańszczyk 

Pokój nr 12 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 

  Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

  Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

Załącznik Nr. 1 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa:     ................................................ 

   

Siedziba: ................................................  

   

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  ……........................................   

Numer faksu:   ……. ......................................  

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 

Dane dotyczące zamawiającego 

 

Gmina Brańszczyk 

Ul. Jana Pawła II 45 

07-221 Brańszczyk 

 

Zobowiązania wykonawcy  

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Dostawę gorących posiłków  do 

szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa Wieś, Knurowiec, Poręba Średnia, 

Nowe Budy gminy Brańszczyk w 2017 roku” oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

 

cena brutto za posiłek wraz z dowozem i obsługą: 

-  zupa (min 250 ml)+ pieczywo + talerz jednorazowy + łyżka oraz dowóz i obsługę -

..............zł., 

słownie:.......................................................................................................................... 

- ziemniaki, ryż, kasza, kluski (śląskie, kopytka) lub makaron + sztuka mięsa + surówka 

(min300g) +jednorazowy talerz + łyżka- ....................................zł., 

słownie:.......................................................................................................................... 

 

 

Oświadczam, że: 

 

  Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….  

  Termin płatności:14 dni  

 

 

 

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

(pieczęć firmowa, data i czytelny podpis 

wykonawcy 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

Załącznik Nr. 2 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 

Pt. Dostawa gorących posiłków  do szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa 

Wieś, Knurowiec, Poręba Średnia, Nowe Budy gminy Brańszczyk w 2017 roku. 

 Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

Miejscowość ................................................   Data ..................... 

 

  

 

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:  

 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 

działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,  

2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 

osób zdolnych do wykonania zamówienia 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

4. Posiadam zezwolenia właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego na przygotowywanie i przewóz posiłków. 

 

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie 

informacje są zgodne z prawdą. 

 

 

 

…………........................................................ 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 


