
 

 

 

         GMINNY OŚRODEK 
      POMOCY SPOŁECZNEJ 
  ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz 

tel. 56 674 21 55 
 
GOPS.351.11.2021.KP 
znak sprawy 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Na podstawie Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu w 

sprawie ustanowienia procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 

kwoty 130.000 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje zapytanie ofertowe na realizację 

przedmiotu zamówienia:  

„Usługa cateringowa w formie przygotowania i dowozu ciepłego posiłku dla uczestników 

projektów”. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. 

3. Pod uwagę brane będą tylko oferty pełne tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje. 

4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty. 

5. Zamawiający oczekuje zaoferowania realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z parametrami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

6. Ewentualne zmiany przedmiotu zamówienia muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części zamówienia lub dokonania zmiany 

ilościowej w stosunku do pierwotnej ilości, określonej w zapytaniu lub/i formularzu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną jako najkorzystniejszą. 

9. Zamawiający zastrzega, że cena oferty stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do 

informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub 

tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona. 

10. Okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu złożenia oferty. 

11. Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

12. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymogi stawiane przez Zamawiającego oraz 

zawierająca najkorzystniejszy stosunek kosztu (ceny). 

 
 



 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa cateringowa w formie przygotowania i dowozu ciepłego 
posiłku dla uczestników projektów”. 

 
1. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający poszukuje Wykonawcy, który będzie przygotowywał i dostarczał ciepły posiłek dla 

uczestników projektów.  

Danie w formie gorącego posiłku - zupa z wkładką i chlebem lub drugie danie.  

Obiad powinien składać się z zupy z wkładką i 2 porcjami chleba np. gulaszowa, bogracz - 400 

ml/osoba lub z minimum: 1) ziemniaki lub frytki lub ryż lub kasza- 200 gram/osoba 2) surówka- 150 

gram/os. 3) mięso lub ryba- 150 gram/os. (waga po przetworzeniu) lub 4) naleśników, klusek, pierogów, 

placków – o charakterze jarskim. 

Obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło. Zamawiający zastrzega, że dostarczony 

posiłek powinien być w opakowaniach/termosach zbiorczych. W sytuacji zagrożenia epidemicznego 

Zamawiający stosując zalecenia sanitarne zamawiał będzie posiłki w opakowaniach jednostkowych.  

Obiad należy dostarczyć do miejsca realizacji zajęć, na przerwę obiadową w każdym dniu szkolenia, nie 

wcześniej niż na 30 minut i nie później niż na 10 min przed wynikającą z harmonogramu przerwą tj. na 

godzinę 13:00. Zamawiający zastrzega, iż dostarczone posiłki powinny posiadać określoną temperaturę 

czyli około 65 oC (+/- 5 oC), nie dopuszcza się stosowania produktów paczkowanych i wysoko 

przetworzonych. Wykonawca powinien przedstawiać jadłospis raz na dwa tygodnie, który musi zostać 

zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Zamawiający informuje, że średnia liczba posiłków w jednym dniu to: 

- poniedziałek - 20 porcji – miejsce dowozu: Gronowo 5 oraz 20 porcji – miejsce dowozu Lubicz Górny  

ul. Boczna 4 

- wtorek -  20 porcji – miejsce dowozu: Gronowo 5 

- środa - 20 porcji – miejsce dowozu: Gronowo 5 oraz 20 porcji – miejsce dowozu Lubicz Górny ul. 

Boczna 4 

- czwartek - 20 porcji – miejsce dowozu: Gronowo 5 

- piątek - 20 porcji – miejsce dowozu: Gronowo 5 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega prawo do mniejszej ilości tj. poinformowania Wykonawcy 

najpóźniej do godziny 9:00 w dniu realizacji zamówienia o ilości zamawianych porcji.  

3. Płatność na podstawie faktury – przelew 14 dni. 

4. Opis warunków udziału w postepowaniu: 



 

 

5. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie przedstawionej oferty. Wykonawca z 

najkorzystniejszą ofertą zostanie powiadomiony telefonicznie o jego wyborze, w terminie 7 dni 

roboczych od złożenia oferty. Kryterium oceny oferty: cena. 

6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się w sprawach związanych z przedmiotowym zapytaniem 

ofertowym jest: Karolina Parzych e-mail: kparzych.gopslubicz@home.pl tel.: 56 674 21 55 

7. Sposób przygotowania oferty: 

a. Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2021r.  o godz. 12:00 

b. Ofertę według wzoru podanego w załączniku należy składać drogą mailową lub papierową z 

dopiskiem „Usługa cateringowa w formie przygotowania i dowozu ciepłego posiłku dla 

uczestników projektów”, na adres e-mail kparzych.gopslubicz@home.pl  

c. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy w języku polskim. 

 

                                                                                                                                                   Kierownik 
                          Gminnego Ośrodka  

                                                                                                                                           Pomocy Społecznej 
                                                                                                                                                         (-) 
                                                                                                                                               Anna Sikorska 
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FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dotyczy zapytania ofertowego znak: GOPS.351.11.2021.KP 
 
na „Usługa cateringowa w formie przygotowania i dowozu ciepłego posiłku dla uczestników 
projektów” 
 
1 Nazwa / imię i nazwisko  

2 Adres  

3 Telefon  

4 e-mail  

5 NIP  

 
 
Cena oferty brutto 1 porcji w termosach zbiorczych:…………….…………… (słownie …………………………………………) 

 

Cena oferty brutto 1 porcji w opakowaniach jednostkowych: …………………………(słownie ……………………………………) 

 

Oświadczam/my, że: 

1. Oferowana cena jest ceną końcową za wykonanie zadania i uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do jego 
prawidłowej realizacji.  

2. Na powyższą cenę ofertową składa się cena netto + należny podatek od towarów i usług VAT. 
3. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
4. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia na określonych przez 

Zamawiającego warunkach. 
5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu składania ofert. 
6. Gwarantuje wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz 

obowiązującym prawem. 
7. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 
8. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
9. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
10. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.  
11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

 
 
……………………………… 
(data) 

………………...…………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli w imieniu 
Wykonawcy) 

 
          

 
 
 
 

 


