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Leżajsk, 02-01-2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wyżywienie/catering nauczycieli i młodzieży 

 

Dot.: zapytanie ofertowe na wyżywienie/catering nauczycieli i młodzieży z Zespołu Szkół 

Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku (ZSL) /Technikum Nr 2 im. Bolesława 

Chrobrego w Leżajsku  podczas staży zawodowych 

w związku z realizacją projektu pn.  „Spedytor na maksa!” zgodnie ze szczegółowym 

zakresem opisanym w zapytaniu ofertowym. 

 

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego    

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Działanie   nr 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

Jest projektem partnerskim z okresem realizacji od 01 stycznia 2020 roku do 30 września 

2022 roku, w którym Liderem jest Powiat Leżajski/Zespół Szkół Licealnych 

im. B. Chrobrego w Leżajsku/Technikum Nr 2, a Partnerem Styropianex Transport sp. z o.o. 

spółka komandytowa Stare Miasto 507, 37-300 Leżajsk. 

 

Oferta służy do rozeznania rynku, oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 

oraz wyboru Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki 

wyżywienia/cateringu. 

1.   Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania wyżywienia,  

tj. jednego posiłku w formie obiadu jednodaniowego dla 75 uczniów i 4 nauczycieli 

uczestniczących w stażach zawodowych w firmie Styropianex Transport sp. z o.o. Spółka 

komandytowa. 

 

 



 

Projekt „Spedytor na maksa!” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

Działanie   nr 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego,  

nr  projektu: RPPK.09.04.00-18-0001/19 
2 

2. Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

3. Podkategoria ogłoszenia 

Usługi cateringowe 

4. Miejsce realizacji zamówienia 

Styropianex Transport sp. z o.o. spółka komandytowa Stare Miasto 507, 37-300 Leżajsk. 

 

5. Termin realizacji zamówienia  

Okres od 13-01-2020 r. do 31-08-2022 r. 

I. Szczegółowy planowany termin realizacji zamówienia: 

a) Okres ferii zimowych w 2020 r. - dostawa 290 obiadów (10 dni x 29 osób) 

b) Okres wakacji (lipiec/sierpień) w 2020 r. - 740 obiadów (10 dni x 29 osób = 290 obiadów   

+ 18 dni x 25 osób = 450 obiadów) 

c) Okres ferii zimowych w 2021r. - dostawa 250 obiadów (10 dni x 25 osób) 

d) Okres wakacji (lipiec/sierpień) w 2021 r. -   700 obiadów (28 dni x 25) 

e) Okres ferii zimowych w 2022r. - dostawa 250 obiadów (10 dni x 25 osób) 

f) Okres wakacji (lipiec/sierpień) w 2022 r. - 700 obiadów (28 dni x 25) 

 

II. Posiłki mają być dostarczane w okresie od poniedziałku do piątku w godzinach 

przedpołudniowych. Dokładna godzina dostawy zostanie szczegółowo uzgodniona  

z oferentem przedstawiającym najkorzystniejsze warunki dostawy. 

III. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji 

umowy oraz zmiany ilości porcji obiadów. 

 

6. Kryteria oceny  

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena oraz termin płatności 

faktury. 
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Cena - 60 % 

Termin płatności za fakturę - 40 %. 

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100 punktów. 

Zamawiający uzna ofertę za najkorzystniejszą, jeżeli nie będzie podlegała odrzuceniu oraz 

uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 

 

I. Sposób oceny: 

Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 60 pkt. 

Termin płatności faktury:  

Poniżej 14 dni = 0 pkt 

14 dni   = 20 pkt 

21 dni - 30 pkt 

30 dni - 40 pkt. 

Suma kryterium cena oraz termin płatności faktury będzie czynnikiem rozstrzygającym. 

II. Nazwa kryterium: cena 

Punktacja od 0 do 60 pkt. 

Waga kryterium: 60% 

Wyliczenie punktacji będzie odbywać się w następujący sposób: 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt., pozostałe oferty będą punktowane według wzoru: 

cena oferty z najniższą ceną / cena rozpatrywanej oferty x 60 pkt 

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 60 punktów. 

 

III. Nazwa kryterium: termin płatności faktury 

Punktacja od 0 do 40 pkt 

Waga kryterium: 40% 

Oferent oferujący termin płatności faktury 14 dni  –  otrzyma 20 punktów. 

Oferent oferujący termin płatności faktury 21 dni – 30 punktów. 

Oferent oferujący termin płatności faktury poniżej 30 dni otrzyma 40 punktów. 

 

7. Sposób oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej: 
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Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zapewni wyżywienie/catering zgodnie ze 

specyfikacją i uzyska największą liczbę pkt jako sumę kryteriów cena oraz termin płatności. 

8. Cena oferty brutto podana w PLN cyframi i słownie 

Termin płatności za fakturę podany w dniach kalendarzowych. 

9. Miejsce składania ofert:  

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną zgodnie z załączonym wzorem formularza na 

adres: e-mail: ulaszyszka@interia.pl lub iwonadlugon@o2.pl lub można dostarczyć 

osobiście od poniedziałku do piątku do  biura  projektu mieszczącego się w ZSL 

Leżajsk im. B. Chrobrego ul. M. C. Skłodowskiej 6,  37-300 Leżajsk pok.49. 

10. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę.  

W przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane 

dokumenty, uprzednio podpisane przez uprawnione osoby. 

11. Termin składania/ przesłania oferty: do dnia 10.01.2020 r.  do godz. 14.00. 

12. Ofertę należy sporządzić w języku polskim 

13. Osoby do kontaktu: Urszula Szyszka e-mail: ulaszyszka@interia.pl tel. 607 090 255 

lub Iwona Długoń e-mail:  iwonadlugon@o2.pl tel. 697 772 067 

 

załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna 

2. Formularz ofertowy 
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Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

I. Cel złożenia ofert  

1. Rozeznanie rynku,  

2. Oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia oraz 

3. Wybór Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki wyżywienia/cateringu. 

 

II. Przedmiot zamówienia 

1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 

Wykonanie usługi cateringowej wyżywienia dla uczniów i nauczycieli odbywających 

staż zawodowy na warunkach określonych poniżej: 

- obiad obejmujący 1 danie ciepłe (drugie danie) - zapewniający różnorodność 

wyżywienia. 

2. Minimalne wymagania dotyczące składników i potraw dla przygotowywanych 

posiłków: 

Posiłek ciepły - obiad drugie danie, oparty na różnorodnych składnikach i różnorakich 

potrawach.  Każdy posiłek powinien zawierać porcję warzyw lub owoców, 2 razy w tygodniu 

mięso, 1 raz w tygodniu ryba, 2 razy w tygodniu potrawa bezmięsna: 

⚫ Ziemniaki, kasze (kasza kus-kus, gryczana, jęczmienna) 

⚫ Chude mięso wieprzowe, drób, ryby, wątróbka drobiowa) 

⚫ Warzywa: szpinak, buraki, marchewka, groszek zielony, brokuły, kalafior. 
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⚫ Naleśnik z serem, ze szpinakiem, owocami,  

⚫ Kluski „leniwe” z masłem lub z sosem, łazanki z mięsem i kapustą kiszoną 

⚫ Spaghetti z mięsem, 

⚫ Kluski z serem i ze śmietaną 

⚫ Kotlet ziemniaczany w sosie, 

⚫ Ryż zapiekany z jabłkiem, 

⚫ Sycąca zupa mięsno-warzywna. 

 

Wszystkie posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z przepisami bhp oraz innymi 

szczególnymi przepisami prawa. Posiłki powinny być przygotowywane ze składników 

wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, nieprzetworzonych, pozbawionych szkodliwych 

substancji chemicznych, konserwantów, barwników, nawozów sztucznych, hormonów  

i antybiotyków.  

Ponadto w związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do: 

- używania wyłącznie produktów spełniający normy jakościowe produktów spożywczych, 

- dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się 

wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników, 

- kontroli aktualnych badań sanitarno - epidemiologicznych pracowników mających kontakt 

z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków, 

- zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi 

dotyczącymi żywności.  

3. Warunki dotyczące transportu posiłków: 

Posiłek będzie dostarczony 1 raz dziennie w godzinach przedpołudniowych (dokładna 

godzina do ustalenia) do miejsca odbywania stażu uczniów i nauczycieli, tj.  do siedziby 

firmy Styropianex Transport sp. Z o.o. spółka komandytowa Leżajsk. 
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 Posiłki powinny być dostarczane samochodem spełniającym wymogi sanitarno – techniczne 

do przewozu żywności. Transport posiłków powinien się odbywać w termosach 

zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw. 

Posiłki będą dostarczane w pojemnikach jednorazowych (każda porcja w oddzielnym 

pojemniku) niepodlegających zwrotowi. 

 

4. Dodatkowe uwagi 

 

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich 

atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane 

w procesie przygotowania i transportu posiłków. 

Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usług 

wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
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Załącznik nr 2 

Miejscowość, data 

Formularz ofertowy 

 

Dane Oferenta: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………. 

Tel.: ………………………………………………………………………………… 

REGON: …………………………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………………………………………………… 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02-01-2020 r.  oświadczamy, że oferujemy 

wykonanie zamówienia w kwocie brutto ……………………………………. PLN (słownie: 

………………...................................................................................................PLN) 

za 1 posiłek zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

 

Za dokonaną usługę zobowiązujemy się do wystawienia faktur płatnych przelewem na 

wskazany przez nas rachunek bankowy z terminem wymagalności ............... dni 

kalendarzowych (wybierz wariant: 14 dni lub 21 dni, lub 30 dni) licząc od daty przyjęcia 

przez Zamawiającego prawidłowo ww. dokumentu. 

 

         Pieczęć i podpis Oferenta 

 

 


