
Ciechanów, dn. 07.12.2020 r. 

 KA.ZP.2311.5.2020  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na realizację usługi gotowania posiłków dla osób potrzebujących spełniających kryteria 

Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” z terenu miasta 

Ciechanów 

I. Zamawiający: 

Gmina Miejska Ciechanów,  Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów  

NIP:566-187-65-36  

Odbiorca i płatnik:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. H. Sienkiewicza 32D, 06- 400  Ciechanów 

Nr tel. 23 672 20 91 

e-mail: kontakt@mopsciechanow.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:  

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30.000 euro. 

Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującymi zasadami 

konkurencyjności, ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem zastosowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy.  

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie około 15 000 

gorących posiłków jednodaniowych osobom, którym Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ciechanowie decyzją administracyjną przyzna tę formę pomocy, 

w okresie od 11.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

2) Gorący posiłek jednodaniowy składał się będzie z 0,5 l. zupy, 300 gram chleba 

oraz wkładki mięsnej tj. 150-200 g np. pasztetowej, kaszanki, salcesonu, 

kiełbasy lub posiłek w postaci np. bigosu, pierogów w ilości 400 g.  

3) Posiłki przygotowywane będą na bazie własnych produktów, do 

przygotowania posiłków nie mogą być wykorzystane produkty nieświeże, złej 

jakości oraz produkty wysoko przetworzone (np. zupy w proszku).  

4) Wydawane posiłki nie mogą być przygotowane wcześniej niż w dniu ich 

wydania, muszą być świeże, dobrej jakości, posiadać odpowiednie walory 

smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę (temperatura zupy nie niższa 

niż 85ºC).  

5) Wydawanie posiłków będzie się odbywało w dni robocze w lokalu Wykonawcy 

w godzinach od 9:00 do 11:00, posiłki nie mogą być wydawane wstecz – za dni 

poprzednie, ani z wyprzedzeniem – za dni następne.  

6) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydawanych 

posiłków, zawierającej informacje o liczbie wydanych posiłków w ciągu danego 

miesiąca wraz z czytelnym podpisem osoby korzystającej z posiłku.  

7) Przewiduje się, iż minimalny zakres usług będzie obejmował w skali jednego 

dnia przygotowanie i wydanie ok. 60 posiłków. Ze względu na specyfikę 

zamówienia faktyczna liczba wydanych posiłków może ulec zmianie, tj. ± 15%. 

8) Posiłki powinny być przygotowane z zachowaniem obowiązujących norm 

żywieniowych i sanitarnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (T.j. Dz. U. z 2019, poz. 1252) 

oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.  

9) Miejsce realizacji zamówienia:  
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a) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia na terenie miasta 

Ciechanów, w lokalu usytuowanym w odległości nie większej niż 1 km od 

przystanku komunikacji miejskiej,  

b) Wykonawca zapewni odpowiednie warunki lokalowe (miejsca siedzące przy 

stole), umożliwiające spożycie posiłku w tym samym czasie dla minimum 30 

osób,  

c) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności prawnej i 

materialnej wobec organów kontroli (stacji sanitarno–epidemiologicznej, PIP, 

BHP) w zakresie wykonywanej usługi, w tym m.in. w zakresie jakości produktów 

i przygotowania posiłków w zakresie wymagań higieniczno– sanitarnych.  

10) Posiłki wydawane będą sukcesywnie przez cały czas określony w pkt. 1. 

11) Ogólna ilość zakupionych posiłków uzależniona będzie od rzeczywistych 

potrzeb Odbiorcy.  

12) Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w miesięcznych 

okresach rozliczeniowych na podstawie rozliczeń wydanych posiłków w danym 

miesiącu, które będzie polegać na:  

a) sprawdzeniu list potwierdzających codzienną ilość wydawanych gorących 

posiłków;  

b) przeliczeniu ilości wydanych gorących posiłków razy cenę jednego posiłku 

wynikającą ze złożonej oferty.  

c)  Dane do wystawienia faktury: Gmina Miejska Ciechanów Pl. Jana Pawła II 6, 

06-400 Ciechanów NIP:566-187-65-36 Odbiorcą i płatnikiem faktury będzie 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. H. Sienkiewicza 32D, 06- 400, na adres 

którego należy dostarczyć fakturę VAT. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia:  

od dnia 11.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

V. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie nie dopuszcza 

składania ofert częściowych.  

VI. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia  

1) Data wystawienia faktury za miesięczną realizację zamówienia – ostatni dzień 

miesiąca, w którym realizowane jest zamówienie.  

2) Zapłata za świadczone usługi następować będzie przelewem bankowym w 

cyklach miesięcznych, po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury przez 

Wykonawcę i dostarczeniu jej do Odbiorcy do 5 dnia następnego miesiąca. 

Termin płatności w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawione faktury 

do siedziby Odbiorcy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo 

na fakturze.  

VII. Kryteria oceny ofert. 

1) Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów: cena – 100%.  

2) Cenę oferty należy podać w złotych polskich – cyfrowo i słownie wraz ze 

wszystkimi składnikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając 

podatek VAT. Podana cena jest ceną ostateczną zawierającą wszystkie 

dodatkowe koszty związane z realizacją usługi.  

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1) Oferta winna zawierać następujące dokumenty:  

a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do 

prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (kopia 

poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem),  

b. wypełniony i podpisany formularz ofertowy,  

c. zaakceptowany projekt umowy.  



2) Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania 

oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie 

do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z 

innych dokumentów załączonych do oferty.  

IX. Miejsce oraz termin składania ofert.  

1) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć lub przesłać na adres Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. H. Sienkiewicza 32D, 06-400 Ciechanów.  

2) Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2020 r. o godz. 12.00.  

3) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i 

godzina wpływu oferty do siedziby Odbiorcy a nie data jej wysłania.  

4) W toku badania i oceny ofert Odbiorca może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Odbiorca zastrzega sobie prawo do 

swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania 

przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.  

 

 

Dyrektor MOPS :/Monika Lemanowicz/ 

 


