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ZAPYTANIE CENOWE
1. Zamawiający Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Słoneczny Dom zaprasza do
złożenia ofert na :
Codzienne zestawy obiadowe dla 25 dzieci w wieku od 1 roku do 18 lat w Placówce
Opiekuńczo Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu we wszystkie dni tygodnia
od 01/01/2020 do 31/12/2020 roku. W czasie realizacji niniejszego zamówienia liczba
dzieci objętych zamówieniem może ulec zmianie w okresie przerw w nauce szkolnej
wynikającej z organizacji roku szkolnego oraz w wyniku formy interwencyjnej, czyli
przyjmowaniem dzieci 24 godziny na dobę w ramach zabezpieczenia.
Posiłki powinny mieć zachowane normy kalorii, składniki pokarmowe, wartości
odżywcze, mineralno-witaminowe, które obowiązują przy żywieniu dzieci i młodzieży.
W okresie tygodniowym struktura obiadów powinna kształtować się następująco:
– trzy dania mięsne, zupa, kompot
– dwa dania półmięsne, zupa, kompot
– jedno danie rybne, zupa, kompot
– jedno danie mączne /kaszy, makarony, kopytka, pierogi/, zupa kompot
Posiłki muszą być wykonane z naturalnych produktów, metodą tradycyjną, nie można
używać produktów typu instant oraz gotowych produktów (np. mrożone pierogi, klopsy,
gołąbki itp.), dodatków soi, mięso nie może być MOM (mięso odkostnione
mechanicznie).
Wykonawca musi spełniać warunki:
1. Posiadać aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej , decyzję Państwowego Inspektora
Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną
z produkcją i dostarczaniem posiłków do zakładów żywienia zbiorowego.
2. Posiadać doświadczenie w postaci wykonania w okresie 3 lat.
3. Posiadać co najmniej 1 środek transportu pozytywnie zaopiniowany przez Państwową
Inspekcję Sanitarną.
4. Posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.
Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek podanych
posiłków w specjalnie przeznaczonych do tego lodówkach przez okres 72 godzin od
upływu dnia podania-pobór i ich przechowywanie zgodnie z wymogami Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie pobierania i przechowywania

próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2007 r
Nr 80 poz. 545)
Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli, np. Sanepidu wynikające ze świadczonej
przez wykonawcę usługi, której następstwem będą m.in. mandaty, kary odpowiada
Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania tygodniowych jadłospisów (lub
dekadówek) zaakceptowanych przez dietetyka i przedkładania ich do zatwierdzenia
Dyrektorowi Placówki w terminie umożliwiającym ich akceptację. Możliwa jest
modyfikacja jadłospisu przez zamawiającego.
Dostawca zobowiązany jest dostarczać posiłek w godzinach 13.30 - 14.15
Wykonawca będzie dostarczał posiłki na własny koszt w sposób gwarantujący
utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw ( w pojemnikach
jednorazowych dla każdego dziecka ) – jeżeli tak ustali z Zamawiającym.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamawianych posiłków w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia w zależności od ilości dzieci przebywających
w placówce.
Miejsce dowozu posiłków: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Słoneczny Dom”
ul. Dzierzkowska 9, 26-600 Radom.
Wykonawca zapewni odbiór odpadów pokonsumpcyjnych w dniu następnym do godziny
14.00
Posiłki powinny być sporządzane z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych
i sanitarnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (Dz.U.Nr 171, poz.1225 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi /Dz.U. z 2016r. poz. 1154/ na podstawie w/w ustawy.
2. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020r. -31.12.2020r.
3. Okres gwarancji: nie dotyczy
4. Miejsce i termin złożenia oferty: POW „Słoneczny Dom” ul. Dzierzkowska 9, lub
mail: sekretariat@slonecznydom.radom.pl , drelewska@o2.pl , do dnia 20.12 .2019r.
do godz. 10.00.
5. Termin otwarcia ofert: 20.12.2019r. o godz. 10.15
6. Warunki płatności przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od daty
wystawienia faktury. Faktury wystawiane w okresach miesięcznych.
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ewa Drelewska (dyrektor)
tel. 504 172 429, Tel. 48/3637755
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim.
9. Treść oferty:
9.1. Nazwa wykonawcy………………………………………………………………
9.2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………
9.3. NIP…………………………………………………………………………………
9.4. Regon…………………………………………………………………………….
9.5. Nr rachunku bankowego…………………………………………………………
9.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia cena za jeden osobodzień:
Cenę netto…………………..zł ( słownie……………………………………….)

Podatek VAT……………… zł ( słownie ………………………………………)
Cenę brutto…………………zł ( słownie……………………………………….)
9.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
do niego zastrzeżeń.
9.8. Termin realizacji zamówienia…………………………………………………..
9.9. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ………………………….
9.10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
Dnia………………………………...
………………………………………….
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej/ pieczątka wykonawcy

