
 

 

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów spożywczych  

do Placówek Wsparcia Dziennego 

w ramach projektu „ Punkty dla Rodziny” 

 

          Tłuszcz, 2017-08-31 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Tłuszcz/Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, woj. 

mazowieckie, tel. 29 777 52 93, faks 29 777 52 90. 

II. TERMIN WYKONYWANIA USŁUGI : Wrzesień 2017- lipiec 2019 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych do przygotowania codziennego 

posiłku dla dzieci uczęszczających do 3 placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy 

Tłuszcz w okresie wrzesień 2017- lipiec 2019r.  

1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup artykułów spożywczych oraz dostarczenie ich do 

Placówek Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i Dzięciołach. Szczegółowa lista 

artykułów spożywczych obejmuje: 

1) woda niegazowana - 45 l ( 9 sztuk po 5 l) 

2) mleko 3.2% 1 l - 30l  

3) chleb tostowy 500g - 12 szt. 

4) 1kg sera żółtego gouda - 3 kg 

5) płatki czekoladowe na mleko -12 opakowań po 250 g 

6) płatki kukurydziane na mleko 12 opakowań po 500 g 

7) sok do rozcieńczania malinowy -12 sztuk po 420 ml 

8) sos do spaghetti - 9 sztuk po 500 g 

9) dżem truskawkowy -6 sztuk po 280 g 

10) pasztet drobiowy -  15 sztuk po 195 g 

11) masło roślinne 6 sztuk po 450 g 

12) ketchup łagodny - 6 sztuk po 470 g 

13) ogórki konserwowe 6 sztuk po 850 g  

14) herbatniki 20 opakowań po 100 g 

 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji szczegółowej listy artykułów 

spożywczych, w zależności od zapotrzebowania Placówek. 

 



3) Usługa ma być świadczona w dni robocze, zakup artykułów spożywczych będzie 

realizowany raz w miesiącu dla każdej z placówek- szacunkowa ilość osób korzystających  

z usługi -105 dzieci w wieku 5-15 lat.  

3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni 

wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności: osób niepełnosprawnych, 

osób bezrobotnych, osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, 

mających trudności w integracji ze środowiskiem, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób 

bezdomnych, osób, które uzyskały w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, osób do 

30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej 

pracy, bez zatrudnienia, osób będących członkami mniejszości znajdującej się  

w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych  

i etnicznych. 

 

4) Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy,  21 dni od dnia wystawienia faktury. 

IV. TERMIN  I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT :   

Oferta powinna być  przesłana dnia 8 września 2017r. do g. 9:00 za pośrednictwem: poczty 

elektronicznej na adres: osrodek@ops.tluszcz.pl lub też dostarczona osobiście na  adres: 

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 10 , 05-240 Tłuszcz. Oferty złożone po terminie 

nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 

wycofać swoją ofertę. 

V.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wykonawca składając ofertę składa następujące dokumenty : 

1. Ofertę cenową brutto na zakup wyszczególnionych w punkcie I.3 produktów spożywczych  

2. Oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej  

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową – na każdej ze stron 

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę 

 

VI. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  woj. mazowieckie, powiat wołomiński, 

gmina Tłuszcz  

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

Kryterium wyboru jest A. cena – 80% oraz B. klauzula społeczna – 20% . Cenę za przedmiot 

zamówienia Oferent przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek 

VAT/uwzględniać wszystkie koszty Zamawiającego. Oferent może zaproponować tylko jedną 

cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Zaproponowana cena winna 

obejmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi. Zamawiający wskazuje, że ceną 



oferty jest cena brutto zawierająca ewentualny podatek VAT. Zamawiający ma przyznane we 

wniosku o dofinansowanie projektu skalkulowane koszty na poziomie brutto na cały okres 

trwania Projektu. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT muszą być skalkulowane przez 

Oferenta w cenie brutto. Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” (tj. 20%), zostaną 

przyznane na podstawie oświadczenia zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy 

realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne. Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie 

projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie. 

Oferta, która spełni wymogi stawiane przez Zamawiającego zostanie uznana za ofertę 

najkorzystniejszą. 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem opstluszcz.pl. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Marta Kułak pod numerem telefonu 29 777 52 90 oraz 

adresem email: osrodek@ops.tluszcz.pl 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy. 

 

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

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

NIP: .............................................        REGON: ......................................................................... 

Numer rachunku bankowego: ...................................................................................................... 

      2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia. 

Niniejszym oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: 

............................................................................ zł., a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 

.................................% za cenę brutto: ............................................................ zł.; 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie 

wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

 

 

 

Miejscowość ............................, dnia .................................... 

 

 

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

 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

 składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 


