
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

  Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka, ul. Kopernika 16E, 26-300 Opoczno, 

Dyrektor oświatowy Agnieszka Klimek tel. 601 668 592, Kierownik administracyjny Maria Pawlik tel.663 380 312                                     

e-mail: info@akademia-przedszkolaka.com, www.akademia-przedszkolaka.com 

 
 

 

OGŁOSZENIE 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA 
ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERNIGOWEJ  

w ramach projektu 

 
„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Pierwsza Uczelnia Twojego Dziecka” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, 
 
Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej. 

 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. 
 
Oznaczanie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

55.32.10.00 – 6 Usługi przygotowywania posiłków 
55.32.20.00 – 3 Usługi gotowania posiłków 
55.52.31.00 – 3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych 
 
1. Zamawiający. 
„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” S.C. M. Pawlik, A. Klimek 

ul. Kopernika 16 E 
26 – 300 Opoczno 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zapytania cenowego jest świadczenie usługi cateringowej: 
Przykładowy JADŁOSPIS: 
Poniedziałek  

Zupa:  jarzynowa 
II Danie: kasza gryczana z gulaszem, surówka z białej kapusty, kompot 
Wtorek  
Zupa:  barszcz biały z kiełbasą i jajkiem 
II Danie: kotlet z piersi w panierce,  surówka, ziemniaki,  kompot 
Środa  
Zupa:  grochowa 

II Danie:  kotlet schabowy, surówka, ziemniaki, kompot, 
Czwartek:  
Zupa: zacierkowa 
II danie : pierogi z serem, polewa owocowa, bita śmietana, kompot 
Piątek 
 Zupa:  pomidorowa z makaronem 

II Danie: ryba smażona w panierce, ziemniaki, surówka, kompot 
WYTYCZNE : WYKONAWCA MUSI ZAPEWNIĆ RÓŻNORODNOŚĆ POSIŁKÓW NA POTRZEBY NINIEJSZEGO 
ZAPYTANIA ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ DOCELOWĄ – 3 LETNIE DZIECI. 
NIE POWTARZALNOŚC DAŃ PRZEZ 2 TYGODNIE, 2 RAZY W TYGODNIU DANIE MIĘSNE (MIESO 

WIEPRZOWE, MIĘSO DROBIOWE), 1 RAZ W TYG. DANIE RYBNE, 1 RAZ W TYG. DANIE BEZMIESNE. 
Posiłki muszą być na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnych ze standardami HACCP. Posiłki muszą 
być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki. 

Ilość zestawów obiadowych w danym dniu może każdorazowo ulec zmianie w zależności od frekwencji 
dzieci. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przygotowane i wydane posiłki. W takim 
przypadku Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądał odszkodowania z tytułu zmniejszenia maksymalnej 
ilości zestawów opisanych poniżej. 
Wielkość grupy docelowej - 24 uczestników/uczestniczek  
Ilość zestawów dwudaniowych – max 5280 
Posiłki będą odbierane przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w odstępach czasowych: 
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 zupa ok. godziny 11.00 
 drugie danie ok. godziny 13.30 

3. Termin wykonania zamówienia. 
 WRZESIEŃ 2014 r. – CZERWIEC 2015 r. 
 
4. Miejsce oraz termin składania ofert. 

4.1. Oferty należy składać do 2 września 2014 r. do godziny 12.00  
a) pocztą tradycyjną na adres: (liczy się data wpływu do Akademii Przedszkolaka) 
„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” S.C. M. Pawlik, A. Klimek 
ul. Kopernika 16 E 
26 – 300 Opoczno 
b) osobiście do siedziby Biura Projektu na adres: 

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” S.C. M. Pawlik, A. Klimek 
ul. Kopernika 16 E 
26 – 300 Opoczno 
c) w formie elektronicznej na e-mail: 
info@akademia-przedszkolaka.com. 

4.2. Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – 
załącznik nr 1 oraz złożyć oświadczenie, iż jako Wykonawca zamówienia nie jest związany                        

z Beneficjentem osobowo ani kapitałowo. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w 
imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4.4. Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty upływa w dniu 2 września  

2014 r. o godz. 14.00. 
4.5. Do wybranego podmiotu w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zamówienie. 

4.6. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu 
tej czynności Wykonawców którzy złożyli oferty. 
4.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie złożenia  zamówienia w przypadku oferty, której 
wartość kwoty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na ten cel w budżecie projektu. 
 
5. Kryteria i sposób oceny ofert. 
5.1. W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto wyrażoną w polskich złotych do dwóch miejsc po 

przecinku.  
5.2. Głównym kryterium wyboru oferty jest cena (100%).   
„ Formularz ofertowy" oceniany będzie w następujący sposób: najniższa cena brutto za sumę 
wszystkich zestawów.  
 
6. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami. 
Pani Agnieszka Klimek – Dyrektor przedszkola 

ul. Kopernika 16 E 

26 – 300 Opoczno 
Tel: 601 668 592 
E-mail: info@akademia-przedszkolaka.com. 
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