
Tworków, dnia 02.12.2022r.   
 

Zaproszenie do składania 
ofert cenowych 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z s/w Tworkowie, 47-451 Tworków, ul. Zamkowa 50 
tel./fax (032) 419-63-00, e-mail ops@krzyzanowice.pl w ramach prowadzonej procedury przetargowej 
objętej regulaminem wewnętrznym dla zamówień nie przekraczających 30 tys. euro, zaprasza do  
składania oferty cenowej na zadanie: „Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych na terenie 
Gminy Krzyżanowice w roku 2023” w zakresie zgodnym z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych.  
 

1. Wymagany termin realizacji  zamówienia – od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.  
2. Gwarancja – nie dotyczy 
3. Termin płatności – 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury 

i zestawienia liczby dostarczonych posiłków i dni żywieniowych (indywidualnie dla każdej ze szkół i 
zbiorczo dla osób dorosłych z terenu gminy) 

4. Wykonawca winien posiadać: doświadczenie w realizacji podobnych usług  w ciągu ostatnich 3 lat, 
jako główny wykonawca, min. dwóch podobnych usług oraz dysponować potencjałem technicznym 
do wykonania usługi.  

5. Przed określeniem wartości swojej oferty, Wykonawca winien zapoznać się dokładnie  
z przedmiotem zamówienia, w celu dokładnego określenia ceny oferty, gdyż cenę należy podać  
w formie ryczałtu, którego definicję określa art.632 Kodeksu cywilnego. Podając cenę oferty należy 
podać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto całości zamówienia.  
Ponadto Oferta winna określać: termin wykonania zamówienia. 

6. Do oferty winny być załączone następujące dokumenty: 
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2, 
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986)  
z wykorzystaniem wzoru –  załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, 

3) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy   
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986) 
z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji; 

4) ksero dokumentu o zarejestrowaniu i prowadzeniu działalności (wydruk z CEIDG lub kopia 
aktualnego zaświadczenia z rejestracji działalności), 

5) Parafowany opis przedmiotu zamówienia tj. specyfikacja - załącznik nr 1 
7. Kryteria wyboru ofert: Cena – 100%  
8. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem „Oferta – Dożywianie dzieci w 

szkołach i osób dorosłych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2023”. Oferty należy składać 
u Zamawiającego, w pokoju nr 1 do dnia 28.12.2022r. do godz. 10.00. Oferty złożone po terminie 
nie będą rozpatrywane.  

9. Otwarcie ofert  nastąpi dnia 28.12.2022r. o godz. 10:10  w biurze Kierownika OPS Krzyżanowice 
z s/w Tworkowie. Oferty złożone po terminie bądź oferty złożone w terminie ale niekompletne 
zostaną odrzucone.  

10.  W sprawie zamówienia proszę kontaktować się z P. K. Dastig lub P. K. Musiolik, 
tel. 32 419-63-00 w godz. od 900 do 1300.  

11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania  lub prawo do 
jego odwołania. 

 
                                                                                            
 
 
 
 

  Zatwierdzam 
Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej Krzyżanowice 
 mgr. Katarzyna Musiolik 

 



 
 
 

 
Załącznik nr 1  

 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 
 

Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2023 
 

Przedmiot zamówienia składa się z II zadań: 

Zadanie I.  

1.1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków na dożywianie dzieci  
w szkołach na terenie Gminy Krzyżanowice.  

Prognozowana liczba dzieci objętych dożywianiem wynosi 13. Dożywianie dzieci odbywać się będzie 
od poniedziałku do piątku  w dni nauki szkolnej poczynając od 2 stycznia 2023 r. do  31 czerwca 2023r. 
i od 2 września 2023 do  31 grudnia 2023r. 

Przedmiot zamówienia na dożywianie dzieci w szkołach obejmuje 4 szkoły z terenu Gminy 
Krzyżanowice:  

1) SP w Zabełkowie:      2 uczniów  
2) SP w Chałupkach:     7 uczniów 
3) SP w Tworkowie:       2 uczniów 
4) SP w Bieńkowicach:  2 uczniów 

1.2 Usługa będzie polegała na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu w ww. Szkołach posiłków                   
w następującej formie :  

1.2.1 Gorący dwudaniowy posiłek składający się z: 

a) zupa o obowiązującej gramaturze posiłku: 350 ml.  
b) mięso lub jego porcja + ziemniaki, kasza lub ryż + surówka + napój ze słomką lub kompot.  
c) ustala się obowiązująca gramaturę posiłku :  

− mięso lub jego porcja - 100 gram 

− ziemniaki - 150 gram  

− lub kasza, ryż (zamiennie) 100 gram 

− surówka - 100 gram 

− napój ze słomką lub kompot - 200 ml.  

1.3 Za danie z mięsem, jeden raz w tygodniu posiłek mogą stanowić np.: pierogi, naleśniki z serem, 
krokiety lub danie z makaronem o minimalnej gramaturze - 200 gram + napój ze słomką lub 
kompot. 

1.4 Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia (5 dni nauki szkolnej) wystąpiła 
powtarzalność tego samego dania lub zupy. 

1.5 Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać 
muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży.  

1.6 Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie                 
z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze 
świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.  

1.7 Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i przedstawienia zleceniodawcy (Dyrektorom 
Szkół i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice) z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem, jadłospisy dotyczących dożywiania w poszczególnych dniach. 



 
 
 

1.8 W okresie dożywiania liczba posiłków może ulegać zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu 
zależnie od potrzeb Zamawiającego.  

1.9 Godziny dostarczenia posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych szkół.  
1.10 Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków powinno być wykonywane przez kadrę     

posiadająca wymagane kwalifikacje zawodowe oraz w oparciu o bazę kuchenną do sporządzania 
posiłków. 

1.11 Posiłki będą wydawane na terenie Szkół. Posiłki Wykonawca będzie dostarczał we własnym 
zakresie, na własny koszt środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając 
przy tym wszelkie wymogi sanitarno – higieniczne, we własnych specjalistycznych termosach 
gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Dostawa 
może odbywać się także w jednorazowych naczyniach zapewniających właściwą ochronę  
i temperaturę.  

1.12 Wykonawca zapewnia naczynia i sztućce do spożywania wydawanych posiłków.  
1.13 Wydawanie posiłków leży po stronie Wykonawcy.  
1.14 Wykonawca będzie ponosił koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków oraz 

wydawania wszystkich posiłków w szkołach a także koszty i odpowiedzialność za czystość 
używanych termosów i naczyń wielokrotnego użytku, jeśli takie będą używane. 

1.15 Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych  
od nauki szkolnej Dyrektor szkoły lub Zamawiający (Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Krzyżanowice lub osoby przez niego upoważnione), będzie przekazywał do Wykonawcy  
z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

Zadanie  II. 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków dla osób dorosłych na 
terenie Gminy Krzyżanowice. Prognozowana liczba osób dorosłych objętych dożywianiem na 
terenie gminy Krzyżanowice wynosi 7 osób. Dożywianie osób dorosłych odbywać się będzie od 
poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 10.00 a 15.00. w następujących miejscowościach: 

− Roszków: 1 osoba 

− Tworków: 1 osoba  

− Owsiszcze- Wydale: 1 osoba 

− Chałupki: 2 osoby 

− Krzyżanowice: 1 osoba 

− Rudyszwałd: 1 osoba 

2.2 Usługa będzie polegała na przygotowaniu i dostarczeniu dwudaniowych posiłków do mieszkań 
osób uprawnionych zgodnie z wykazem. 

2.2.1 Posiłek dwudaniowy powinien składać się z:  

a) zupa - 500 ml, pieczywo (1 bułka lub 2 kromki chleba ),   
b) drugie danie - mięso lub jego porcja + ziemniaki, kasza lub ryż + surówka.  

 
Ustala się obowiązująca gramaturę posiłku :  

− mięso lub jego porcja – 100 gram  

− ziemniaki – 250 gram  

− lub kasza, ryż (zamiennie) – 250 gram  

− surówka – 100 gram,  

2.3 Dwa razy w tygodniu zamiennikami dań mięsnych mogą być dania jarskie np.: pierogi, naleśniki 
z serem, krokiety lub danie z makaronem o minimalnej gramaturze - 500 gram. 

2.4 Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia wystąpiła powtarzalność tego 
samego zestawu obiadowego.  

2.5 Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać 
muszą normy określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2018 poz. 1541) 
łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 



 
 
 

2.6 Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie                
z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze 
świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.  

2.7 Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i przedstawienia zleceniodawcy z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem, jadłospisów dotyczących dożywiania w poszczególnych dniach. 

2.8 W okresie dożywiania liczba posiłków może ulegać zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu, 
według potrzeb Gminy.  

2.9 Godziny dostarczenia posiłków: od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 10.00 a 15.00 
2.10 Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków powinno być wykonywane przez kadrę 

posiadająca wymagane kwalifikacje zawodowe oraz w oparciu o bazę kuchenną do sporządzania 
posiłków. 

2.11 Posiłki dla osób dorosłych będą wydawane w ich miejscu zamieszkania. Posiłki Wykonawca 
będzie dostarczał we własnym zakresie, na własny koszt we własnych specjalistycznych 
termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych 
potraw. 

2.12 Dostawa musi odbywać się w naczyniach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz 
środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie 
wymogi sanitarno – higieniczne. 

2.13 Dostarczanie posiłków leży po stronie Wykonawcy.  
2.14 Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków Zamawiający (Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej Krzyżanowice lub osoby przez niego upoważnione), będzie przekazywał do 
Wykonawcy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

 



 

 

Załącznik nr 2 

O F E R T A 

 

 

 
 

        Do  

 

        Nawiązując do zaproszenia do składania ofert cenowych na 

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

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

składamy ofertę na wykonanie zamówienia. 

 

 

1.  Termin realizacji zamówienia - ............................................................... 

 

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

 

3. Cena oferty wynosi: Netto ............................. (słownie:............................. 

 

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

 

   + podatek VAT ...................................................... , co daje kwotę Brutto 

 

   ............................. (słownie: ....................................................................... 

 

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

 

4. Do kontaktów wyznaczamy ...................................................................... 

 

5. Akceptujemy warunki płatności, wynoszące ............... dni. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ……………………….……… 
 data i podpis oferenta 



 
 

Załącznik nr 3 

                                                                                                  
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 
„Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych  

na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2023” 

 
Nazwa i adres Wykonawcy : 

 
 
 
 
 

 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 

 
 

 
 
Składając ofertę na : …………………………………………..…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..……………………….. 

………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

  
 
spełniam warunki udziału w postępowaniu i oświadczam, że : 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 
2) posiadam wiedzę i doświadczenie (min. 3 lata) w zakresie wymaganym przez Zamawiającego 

niezbędne do wykonania zamówienia, 
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  
4) moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zamówienia i posiadam dostęp do 

niezbędnej wielkości środków, jakie wymaga Zamawiający dla zapewnienia bieżącej realizacji 
zamówienia. 

 
 
..........................., dnia ..................2022 r.      

                                                 ......................................................                                                                        
  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 

 
 
Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p., jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka 
podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich 
partnerów lub ich pełnomocnika. 
 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 



Załącznik nr 4  

 

 OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Nazwa oferenta ..........................................................................................................................  

Adres oferenta ...........................................................................................................................  

Numer tel/fax .............................................................................................................................  

 

Oświadczam, że nie ma zastosowania w stosunku do Mnie żadna z niżej wymienionych 

okoliczności, powodująca wykluczenie z postępowania:  

1) Nie jestem Wykonawcą, który w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 

wyrządził  

szkodę: nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 

dobrowolnie naprawiona.  

2) Nie jestem wykonawcą w stosunku, do którego otwarto likwidacje lub którego upadłość 

ogłoszono.  

3) Nie jestem Wykonawcą, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem 

zamówienia  

lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 

czynności.  

4) Nie jestem Wykonawcą, który nie spełnia wymagań określonych w niniejszym postępowaniu  

oraz nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających ich spełnienie, a dotyczących:  

. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie                

z wymaganiami ustawowymi;  

. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, a także 

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.  

5) Nie jestem Wykonawcą, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

 Podpisano  ...............................................................  

 

 (uprawniony przedstawiciel)  

 


