Waganowice, 10.05.2019r.

Zespół Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
w Waganowicach
Waganowice 19, 32-090 Słomniki
Tel. 12 3881551

Zapytanie ofertowe nr 1/2019
( dotyczy

obiadów w szkole )

I. ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Waganowicach
Waganowice 19, 32-090 Słomniki
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są obiady dla uczniów w wieku 4 - 24 lata.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- dostarczanie do szkoły ciepłych, smacznych posiłków, /Firma cateringowa zobowiązana
jest do wykonania usługi z należytą starannością, zgodnie z przepisami sanitarno –
epidemiologicznymi z uwzględnieniem zasad zdrowego i prawidłowego żywienia oraz zasad
HACCAP. Wszystkie posiłki muszą zachować odpowiednią wartość kaloryczną. /
- dostarczanie posiłków w opakowaniach jednorazowych
- wydawanie posiłków,
- szacunkowa ilość posiłków – 60
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 04.09.2019 r. do zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych z pominięciem dni wolnych od zajęć szkolnych i ostatniego
tygodnia zajęć szkolnych.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- złożona w zamkniętej kopercie
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
- zawierać załączony wzór jadłospisu
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: Zespół Szkół w Waganowicach, Waganowice 19, 32-090 Słomniki
do dnia 10.06.2019r z dopiskiem „Oferta cateringowa 2019/2020” wraz z załączoną
kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia
oferty.
2. Otwarcie kopert i ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.06 2019r., o godz. 8.15,
a wyniki

i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowany do 12.06.2019r do

godziny 14:00 w siedzibie ZS Waganowice oraz na stronie internetowej pod adresem
www.zswaganowice.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zapytanie

ofertowe

zamieszczono

na

stronie:

www.zswaganowice.pl

oraz

na

tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Waganowicach
VI. OCENA OFERT
- opakowania jednorazowe
- cena
- możliwość zastosowania diet, różnorodność posiłków
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja w składzie: Dyrektor Szkoły,
Przedstawiciel Rady Rodziców, pracownik szkoły. O wyborze najlepszej oferty
Zamawiający zawiadomi oferenta telefonicznie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela sekretarz szkoły p. Justyna Kolano pod numerem telefonu
12 388 15 51 oraz adresem email: spwaganowice@interia.pl
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