
Zgorzelec, dnia 30.11.2021 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Traugutta 77b, 59-900 Zgorzelec Tel/FAX 

757756911 

E-mail: sekretariat@mops.zgorzelec.eu 

 

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr l) poniżej progu stosowania ustawy z 

dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pozn. zm.) tj. 

poniżej kwoty 130 000,00 zł. 

 

Przedmiot zamówienia: 

1. Świadczenie usług dożywania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zgorzelcu w 2022 roku, polegająca na przygotowaniu gorącego dwudaniowego posiłku 

oraz wydaniu go podopiecznym w lokalu Wykonawcy. 

2. Ustala się obowiązująca gramaturę posiłków na nie mniej niż: 

a) zupa — 400 ml + pieczywo (1 bułka lub 2 kromki chleba) 

b) mięso lub ryba — 100 g 

c) ziemniaki lub zamiennik (makaron, kasza, ryż lub inne) — 250 g + surówka - 150 g 

3. Gorący posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach 

zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami 

racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów, 

posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej 

(zgodnie z przepisami Ustawy z 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia). 

4. Posiłki muszą być zgodne z zapotrzebowaniem na wartości energetyczne odżywcze osób 

dorosłych. 

5. Lokal, w którym będą przygotowywane i wydawane obiady musi odpowiadać wymogom 

sanitarnym potwierdzonym decyzją SANEPID-u zatwierdzającej lokal do prowadzenia 

działalności gastronomicznej objętej przedmiotem zamówienia. Lokal, w którym będą 

wydawane obiady musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do wykonania 

zamówienia urządzenia i sprzęt, a w szczególności w niezbędną zastawę stołową, 

naczynia, sztućce, stoły, krzesła, musi spełniać warunki sanitarne konieczne do 

prowadzenia zbiorowego żywienia oraz warunki przeciwpożarowe i BHP. 
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6. W przypadku braku możliwości spożywania posiłków w lokalu Wykonawcy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, posiłki będą wydawane podopiecznym „na wynos”. 

7. Wykonawca zapewnia utrzymanie czystości i porządku w miejscu wydawania posiłków.  

8. Zamawiający planuje objąć średnio 5 osób usługą dożywiania. 

9. Liczba osób wymagająca dożywiania - ze względu na specyfikację przedmiotu 

zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi dożywania oraz liczba 

świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w 

formie dożywiania, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego 

zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 

zamówienia, tj. ilości osób wymagających dożywiania na podstawie zawartej umowy w 

przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

10. Wydawanie posiłków ustala się w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 11.00 do 15.00. 

11. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować 

będzie do 31 grudnia. 

12. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w 

terminie 14 dni od daty doręczenia rachunku/faktury/noty księgowej do MOPS w 

Zgorzelcu. 

13. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę rachunku/faktury/noty księgowej 

z załączonym imiennym wykazem osób objętych dożywianiem w danym miesiącu i ilością 

udzielonych posiłków wraz z podpisami klientów. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności 

ich wykonania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zamówieniu. 

15. Miejscem realizacji zamówienia jest miasto Zgorzelec. 

16. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana umowa (wzór – 

załącznik nr 3) oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

III. Termin realizacji zamówienia — 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 

IV. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena za 1 posiłek.  

 

 

V. Sposób przygotowania ofert: Wypełniony formularz ofertowy wg — załącznika nr 1 

wzór oferty, podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków — załącznik nr 2. 

 

 

VI. Miejsce i termin złożenia ofert:  

1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, ul.Traugutta 

77b, 59-900 Zgorzelec  



2. Oferty można składać drogą pocztową, osobiście, e-mail: sekretariat@mops.zgorzelec.eu (w 

przypadku wyboru oferty Zamawiający będzie wymagał dostarczenia oryginału oferty). 

W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną Zmawiający będzie wymagał dostarczenia 

oryginału oferty przed podpisaniem umowy. 

3. Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu pn. „Formularz ofertowy” będący 

załącznikiem nr l do niniejszego zapytania w terminie do dnia 10.12.2021 r. do godziny 10.00. 

Datą złożenia oferty jest data wpływu do Ośrodka. 

4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert 

Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VII. Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Mariola Chwałko — Kierownik MOPS 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków 

3. Projekt umowy świadczenia usługi 

4. Klauzula informacyjna 

 

 

 Kierownik Miejskiego Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Zgorzelcu  

 

          Mariola Chwałko 

 

 

 

 


