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Żabia Wola, dnia 18 stycznia 2018 r. 

 

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 1 

PRZEPROWADZONE W RAMACH PROJEKTU  

„AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY W GMINIE ŻABIA WOLA” 

nr RPMA.09.02.01-14-8824/17 

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. 

 

USŁUGA CATERINGOWA – KOD CPV 55520000-1 usługi dostarczania posiłków 

 

Projekt jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie  włączenia społecznego i 

walka z ubóstwem,  Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 

9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych 

 

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach 

planowanego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawców świadczących  

usługi cateringowe w ramach projektu „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola” 

zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji nw usług.  

 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat 

kosztów. 

 

1/ Zamawiający:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli 

96-321 Żabia Wola, ul. Główna 5 

2/ Zakres zamawianej usługi cateringowej – zestaw  poczęstunkowy  ma się składać  

z napojów gorących (kawa, herbata, herbata smakowa) z dodatkami (cukier, mleko, cytryny), 

napoje zimne (woda, soki) przekąsek słodkich – ciasteczka, przekąsek słonych – kanapki 

3/ Liczba dostaw, 60 dni x 30 osób (1800 zestawów) oraz 20 dni x 15 osób (300 zestawów), 

w sumie 2.100 zestawów 

4/ Termin realizacji zamówienia: 02.2018-12.2018 r. 

5/ Miejsce realizacji usług: Gmina Żabia Wola 

6/ Harmonogram realizacji usługi będzie przekazywany Wykonawcy w modułach 

jednomiesięcznych. 

7. Zasady świadczenia usług: 

1) Wykonawca zapewni, aby w trakcie poczęstunku Uczestnicy projektu mieli zapewniony 

ciągły dostęp do napojów gorących i zimnych, a także wszystkich podawanych przekąsek w 

ramach przewidzianych ilości oraz gramatur. 

2) Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się  

a)przygotowywać, dowozić i podawać przygotowane posiłki w terminie i w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu na terenie Gminy Żabia Wola 

b) dostarczać zestawy poczęstunkowego najpóźniej na 30 minut przed zaplanowaną  

godziną ich serwowania; 
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c) estetycznie podawać posiłki; 

d) zapewnić liczbę pracowników zapewniającą sprawną obsługę  

e) zapewnić we własnym zakresie niezbędne do wykonania usługi wyposażanie, w tym w 

szczególności: urządzenia grzewcze, termosy, podgrzewacze wody, naczynia szklane i 

ceramiczne/porcelanowe, metalowe sztućce oraz papierowe  

serwetki, w ilości uwzględniającej potrzeby przewidywanej liczby uczestników projektu 

f) niedopuszczalne jest stosowanie naczyń i sztućców jednorazowego użytku; 

g) świadczyć usługę wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości 

produktów spożywczych; 

h) przygotowywać posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.); 

i) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP i p.poż. oraz wewnętrznych 

przepisów obowiązujących na  

terenie świadczenia usługi; 

j) dbać o czystość w trakcie i w miejscu świadczenia usługi, a także po zakończeniu usługi 

uprzątnąć pomieszczenia ze śmieci i resztek jedzenia. 

3) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień 

 

 

Prosimy o oszacowanie kosztów brutto/netto świadczenia usługi cateringowej 

i przedstawienie wartości w załączniku nr 1. Cena jednostkowa brutto i netto powinna 

zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.   

 

Prosimy w przesłanie wyceny drogą elektroniczną pod adresem ops@zabiawola.pl  

w terminie do 25 stycznia 2018 r. do godziny 12.00 
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Załącznik nr 1 

 

 

OFERTA ZŁOŻONA W ODPOWIEDZI NA SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

NR 1 Z DNIA 18.01.2018 R. 

 

USŁUGI CATERINGOWE W RAMACH PROJEKTU 

„AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY W GMINIE ŻABIA WOLA”  

nr RPMA.09.02.01-14-8824/17 

 

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

1/ Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

Nazwa osoby/firmy, adres 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu 

 

 

Nr telefonu 

 

 

Adres e-mail 

 

 

 

2/ Wartość szacunkowa 

 

Cena jednostkowa zestawu 

poczęstunkowego 

Cena jednostkowa  

bez podatku VAT 

 

 

Cena jednostkowa brutto 

Wartość zamówienia  

2100 zestawów 

Wartość zamówienia  

Podatku bez VAT 

 

 

Wartość zamówienia brutto 

 

Ceny jednostkowa brutto i netto powinny zawierać wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia. 

 

 

…………………………………………. 

Data i podpis Wykonawcy 


