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Damnica, 18,06.2015r.

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY

,,Przygotowanie i dostarczenie obiadów oraltniadan dladzieciPrzedszkol aprzyZespole
Szkół w Damnicy"

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: przygotowanie i dostarczenie obiadów oraz
śniadń dla dzieci przedszkola (ok. 45 osób, wiek2,5 - 6 lat) przy Zespole Szkół w Damnicy,
ul. Marii Konopnickiej 1.

1. Przedmiot/miejsce/termin zamówienia:
1. Przygotowanie i dostarczenie posiłków do przedszkola ,,Leśny Ludek" dla ok. 45 dzięęi
2. Zespół Szkół w Damnicy, ul. Marii Konopnickiej 1,76-231 Damnica
3 . Termin od 01 .09.201 5r. do 3I .07 .2016r.

2. Kryteria jakościowe:
l . Zapytanie ofertowe doĘ czy :

A. Przygotowania i dostarczania śniadan
B. Przygotowania i dostarczania obiadów (dwudaniowego: zupa + drugie danie)
2. Posiłki muszą odpowiadać normom zywieniowym obowiąującym w tzw. puŃtach
zbiorowego żywienia - powinny być przygotowane z zasadami racjonalnego żywienia,
sporządzone z pełnowartościowych świeżych artykułów spożywczych, posiadających
aktualne terminy ważności wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej zgodnie
z obowiązuj ącymi przepisami prawnymi.
3. Oferent musi posiadaó odpowiednie pozwolenia na prowadzenię działalności w zakresie
dożywiania.
4. Oferent powinien v,rykazać się doświadczeniem w zakresie dożywiania.

3. Oferta powinna zawierać:
1. Przykładowy jadłospis na 5 dni
2. Proponowany koszt netto i brutto za cńodniowe wyżywienie (formularz oferty)

4. Kryteria wyboru oferĘ:
l. Cena
2. Gotowość przygotowania całodniowego wyżywienia
3. Zgodność zaproponowanego jadłospisu zpotrzebami Zywieniowymi dzieci wwieku
przedszkolnym.
4. Doświadczenię oraz zagwatantowanie dostarczania posiłków podczas ferii, wakacjilprzerw
świątecznych szkolnych.

5. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę możnazłożyc drogąe-mailową/ poczt{ osobiście, e-mail: sekretariat@zsdamnica.pl
adres: Zespół Szkół w Damnicy ul, Marii Konopnickiej 1,76-231 Damnica, tel. 598113021

Termin składania oferty: 03.07.2015r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i
powo duj e p o wstani a żadny ch zob owiązń wob ec stro n.

otrzymanie od Państwa oferty nie
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1. Nazwa i

Nazwa:

T,ORMULARZ OFERTY

adres WYKONAWCY

Adres:

NIP:

REGON:

Nr Rachunku Bankowego:

2. Oferuje wykonanie przedmiotu zamóńęńaza:

cena netto śniadanie wraz z dostawą ......... ń.

podatekVAT: .... ń.

cena brutto: ... . .. ........ zł.

, cena netto obiadu dwudaniowęgo wrźLz z dostawą ....... ...ń

podatek VAT: ..,. zł.

cena brutto: ... ..,. ........ zł.

Łącznakwotabrutto śniadanie orazobiadwIazzdostawą .,....,zł

3. Oświadczam)że zapoznńem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę

do niego zasttzeżęn.

4. Oświadcza7Tt, że spełniam warunki określone przezZamavńającego.

5. Załącznikami do niniejszego formularuaoferty stanowiącego integralnączęśó

oferty są

- aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

- przykładowy jednotygodniowy jadłospis dla dzięci przedszkolnych.

(podpis osoby upowżnionej)


