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ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

NR 4/01.05.00/2013 z dnia 12.08.2013 r. 

 

Szanowni Państwo, 

Mała Akademia – Przedszkole językowo-Artystyczne Grażyna Piotrowska zapraszają do składania 

ofert w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla 16 dzieci w placówce żłobkowej w 

Rybnej, adres: Rybna 848, 32-061 Rybna w ramach projektu „Troskliwi rodzice wracają do pracy – 

program stworzenia 5 żłobków w Małopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwiązań na 

rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Mała Akademia – Przedszkole Językowo-Artystyczne Grażyna Piotrowska 
Liszki 118 A, 32-060 Liszki 
 

II. OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY 
Krzysztof Wojdyło 
e-mail: krzysztofwojdylo@malopolska.edu.pl  
Tel. : 18 26 76 894 
 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przygotowania i dostarczenia posiłków dla dzieci 

w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, przebywających w placówce żłobkowej: 

Rybna, Rybna 848 – dla 16 dzieci 

2. Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka powinien zawierać 5 posiłków: śniadanie, II 

śniadanie, zupę, drugie danie i podwieczorek. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wkalkulowania w ostateczną cenę opcji przygotowywania 

innych posiłków dla dzieci z alergiami (np. uczulenie na nabiał). 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego sprzętu do spożywania 

posiłków (talerzyki, miseczki, sztućce i inne podobne elementy). 

5. Informacje dla Wykonawcy: 

- liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku; wszelkie 

zmiany frekwencji polegające na zmniejszeniu ilości wydawanych posiłków wskutek absencji 

dzieci, późniejszym otwarciem żłobka czy też odgórnie zaplanowanym dniem wolnym w 

funkcjonowaniu żłobka będą zgłaszane Wykonawcy z wyprzedzeniem, maksymalnie do 8.00 

rano w dniu absencji dziecka; 

- w oparciu o uzyskane informacje wykonawca będzie dostarczać określoną liczbę posiłków; 
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- Wykonawca wystawiać będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie 

dostarczoną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu 

załącznika, określającego liczbę dzieci, dla których zamówiono i dostarczono posiłek; 

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które 

odbywają się zajęcia z żłobku/żłobkach, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

świątecznych oraz innych dni wolnych, ustalonych przez Zamawiającego; 

- jadłospis, zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie 

przez Wykonawcę na okres 5 dni w tygodniu i będzie podlegał zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego; 

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na 

bazie produktów najwyższej jakości i z normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami 

HACCP, w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia 

do 36 miesięcy. Posiłki muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i 

Dziecka dla dzieci w wieku do 3 lat. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów; 

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od 

indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. 

posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych 

potrzeb alergików); 

- posiłki wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach 

do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej 

temperatury (w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej 

temperaturze do momentu wydania ich dzieciom) 

 

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
15884000-8 Produkty dla niemowląt. 
15894200-3 Posiłki gotowe. 
15894210-6 Posiłki szkolne. 
15894300-4 Dania gotowe. 
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków. 
 
 

V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od 2 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 
 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą kompletną ofertę, 

sporządzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym ogłoszeniu. 
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy znajdujący się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie powiązani z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. 

5. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaje wykluczony z 

postępowania, zaś jego oferta odrzucona. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w 

Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie 

od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione 

przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie rościć z 

tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego. 

3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki: 

-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Oferta powinna: 

- być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. 

- zaproponowane ceny powinny być kwotami brutto i zawierać wszystkie koszty. 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. Cena: 100%. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto. 

3. Za najniższą cenę brutto należy rozumieć najniższą oferowaną cenę za 1 posiłek dla 1 dziecka 

(wraz z dowozem). 
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Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta najtańsza. 
W przypadku złożenia ofert o takiej samej wartości Zamawiający może zaprosić Wykonawców do 
negocjacji.  
Do ofert Wykonawca ma obowiązek dołączyć: 
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania 
ofert – kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem; 
- kopia decyzji Państwowego Powiatowego (lub Wojewódzkiego) Inspektoratu Sanitarnego 
zatwierdzająca możliwość produkcji i wywozu na zewnątrz posiłków w systemie cateringowym, 
kuchni z której faktycznie dowożone będą posiłki, wyłącznie pojazdami pozytywnie zaopiniowanymi 
przez Państwową Inspekcję Sanitarną, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania bez konieczności 
podania przyczyny unieważnienia. 

 

 

X. PODMIOTY I OSOBY WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo.  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 
d) pozostawaniu 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. 

 

XI. ZWIĄZANIE OFERTĄ, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Termin składania ofert upływa 28 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00. 

2. Oferty należy składać osobiście, drogą pocztową/kurierem na adres siedziby Zamawiającego 

– Mała Akademia – Przedszkole Językowo-Artystyczne Grażyna Piotrowska, Liszki 118 A, 

32-060 Liszki lub mailowo na adres krzysztofwojdylo@malopolska.edu.pl  

3. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji. Wraz z 

Ofertą należy złożyć wszystkie pozostałe wymagane załączniki. 

4. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi maksymalnie do 2 dni od zakończenia konkursu. 

5. O wynikach prowadzonego postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców biorących 

udział w postępowaniu w okresie 2 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. 

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego konkursu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny. W takim 

przypadku Oferenci akceptują, iż nie przysługują im żadne roszczenia odszkodowawcze z tego 
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tytułu w stosunku do Zamawiającego oraz zobowiązani są nie występować do Zamawiającego 

z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi z tego tytułu. 

 
 

Załączniki: 

1. Wzór oferty (Formularz ofertowy), 
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Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy  

– przygotowania i dostarczenia posiłków dla dzieci do placówki w 

……………………………………………… (adres lokalu)  

1. Nazwa i adres wykonawcy: 

2. Dane kontaktowe (telefon, faks, e-mail): 

3. Oferowana cena za przygotowanie i dostarczenie całodziennego wyżywienia dla 1 dziecka, 

zgodnie z opisem w Zapytaniu ofertowym (łącznie z podatkiem VAT):   ………………………zł,  

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

4. Przewidywany, łączny koszt całego zamówienia: 

16 dzieci x 20 dni x 16 m-cy x ………… (proponowana stawka) = …………………………. zł brutto 

Do formularza ofertowego dołączamy: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 

terminu składania ofert – kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem; 

- kopia decyzji Państwowego Powiatowego (lub Wojewódzkiego) Inspektoratu Sanitarnego 

zatwierdzająca możliwość produkcji i wywozu na zewnątrz posiłków w systemie cateringowym, 

kuchni z której faktycznie dowożone będą posiłki, wyłącznie pojazdami pozytywnie 

zaopiniowanymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

 

 

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

(data i podpis) 

Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

Oświadczamy, że spełniamy kryteria formalne  niezbędne do przystąpienia do składania ofert, oraz: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia ze względu na 

powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, przez które rozumie się: wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
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czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

5. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

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

(data i podpis) 

 
 
 
 

Osoba kontaktowa po stronie Oferenta: 

Imię i nazwisko 
  

Telefon 
  

E-mail 
  

 

_______________________                                                        _____________________________ 
       miejscowość, data                                                                                                                            podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


