
Damnica, 19.07.2016r,

lES,PoŁ §ZKOŁwOAMNlCY
76-231DAnłNrcA

ul. Marii Korropnlckiei.1
Reqon:7715Es764

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY

na

,,przygotowanie i dostarczenie obiadów orazśniadńdladzięctPrzędszkola9rzY ZesPole

Szkół w Damnicy"

Zapraszarrl do zŁożenia oferty cenowej na: przygotowanie i dostarczenie obiadów otaz

śniadań dla dzieciprzedszkola (ok. 45 osób, wiók 2,5 - 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 dzieci

z. zespał Szkół w Damnicy, ul. Marii Konopnicki ej I , 7 6,ż3l Damnica

3. Termin od 01.09.2016r. do 3I-07.20I7r,

2. Kryteria jakościowe:
I. Zapytanie ofeńowe doĘ czy :

A. Przygotowania i dostarczania śniadań

B. Przygotowania i dostarczania obiadów (dwudaniowego: zupa-F drugie danie)

2, Posiłki muszą odpowiadaó norrnom żywieniowym obowiązującym w tzw, punktach

zbiorowego żywienia_ _ powinny być przygotowane z zasadami racjonalnego ŻYwienia,

sporuądzone'z pełnowńościowycń świĘch artykułów spożywczych, posiadającyń

aktualne termin} ważności *Ó wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej zgodnie

z ob owięującymi przepisami prawnymi,

3, oferent *rrri póriudaó odpowiednie pozwolenia na prowadzeńe działalnoŚci w zakresie

dożywiania.
4. dferent powinien v,rykazaćsię doświadczeniem w zakresie dożywiania,

3. Oferta powinna zawieraćz
1. przykłałowy jadłospis na 5 dni (waga, energia, białko, tŁuszcze, węglowodany)

2. propono*uny t orrinetto i brutto zi całodniowe wyżywienie (formularz ofertY)

4. Kryteria wyboru oferĘ:
1. Cena
2. Gotowość przygotowania całodniowego wyżywienia

3. Zgodnoś e Źupi|po"owanego jadłospiń zpottzebami zywieniowymi dzieci w wieku

przedszkolnym.
4. Doświad częnie oTaz zagwatantowanie dostarczania posiłków podczas ferii, wakacjilPrzerw

świątecznych szkolnych.

5. Termin i miejsce składania ofert:
ofertę możnaaózyedrogąe-mailow/ poczt{ osob,iście, e-mail: sekretariat@zsdamnica,Pl

adres: Zespółszt<oł w Dańnicy ut. rvrarii Konopnicktej 1,76-ż31 Damnica, tel. 5981|3021

Tęrmin składania oferty: 04.08,2016 r,

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie

p owo duj e p owstani a żadny ch zob owiązań wob ec stro n,

DY
mgr'Andrzej Kordflas



FORMULARZ OFERTY

1. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa:

Adres:

NIP: .

REGON:

Nr Rachunku Bankowego: ....

2. OfeĄe wykonanie przedmiotu zamówięniaza:

cenanetto śniadanie wrazzdostawą ........zł.

podatek VAT: ........,.. zł.

cenabrutto: ...... ....., ń,

cena netto obiadu dwudaniowego wTaz z dostawą ......,...ń

podatek VAT: ...,...... zł.

cena brutto: ...... ........ zł.

Łącznakwotabrutto śniadanie orazobiadwrazzdostawą ..,....zł

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

do niego zastrzeżeń.

4. Oświadczam) że spełniam warunki określone ptzezZamawiającego,

5. Zńącznikami do niniejszego formularzaoferty stanowiącego integralnączęśó

oferty są

- aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

- przyl<ładowy j ednotygodniowy j adłospis dla dzieci przedszkolnych.

(podpis osoby upowaznionej )


