
   

 
                                                     Załącznik Nr 6 

do Zarządzenia Nr 1/2021 

Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Szczurowej  

z dnia 4 stycznia  2021 r. 

 
 

............................................................... 
pieczęć Zamawiającego (logo) 

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

Adres Wykonawcy 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o 

cenę dostaw/ usług /robót budowlanych 

 

1. Zamawiający:  GOPS w Szczurowej 

2. Przedmiot  zamówienia: Zabezpieczenie obiadów w liczbie wskazanej przez 

Zamawiającego, dla UP biorących udział w działaniach/zajęciach w projekcie FABRYKA 

KOMPETENCJI. Wymaganiem jest, że  obiad będzie dowieziony na miejsce zajęć i 

podany będzie jako posiłek ciepły. Rozpoznaniu podlega cena 1 obiadu. 

3. Termin realizacji zamówienia: II/III kw. 2021r. 

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert 

5. Inne istotne warunki zamówienia:  

1)  Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

2)  Posiadają stosowny wpis w dokumencie rejestrowym potwierdzający możliwość świadczenia 

usług gastronomicznych 

3) Dysponują niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym 

rzetelne wykonanie zamówienia.  

4) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie 

zamówienia 

5) Posiadają doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia usług objętych przedmiotem 

zamówienia 

6) i ponad powyższe: 

a) Wykonawca nie jest  powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego 

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; 
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• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

b) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia powinnien spełniać klauzulę społeczną (min. 

jedną z poniższych).:  

• Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia 

osobami objętymi w całym okresie obowiązywania Umowy, ubezpieczeniem społecznym i 

zdrowotnym.  

• Do wykonania przedmiotu Umowy będą kierowani pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o 

pracę w ilości co najmniej: 1 pracownik. 

• Do wykonania przedmiotu Umowy będzie kierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę jest 

równe lub przekracza równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w 

ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U., z 2002 r. nr 200, poz. 1679 z 

późn. zm.). 

• Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia 

bezrobotnymi lub młodocianymi w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

• Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia 

niepełnosprawnymi, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

7) Wykonawca zobowiązuje się przedstawić oświadczenia o spełnieniu ww. warunków 

na wezwanie zamawiającego 
 

6. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „OFERTA” (załącznik nr 7). 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

 nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę 

upoważnioną.  

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. GOPS Szczurowa, Rynek 3, 32-820 

Szczurowa (pok. Kierownika GOPS), w terminie do 27.05.21r. do godz. 12:00 w 

zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta na dostawę posiłków dla 

uczestników projektu FABRYKA KOMPETENCJI - nie otwierać przed 27.05.21r. 

godz. 12:00”. 

8. Miejsce i termin otwarcia oferty: 

Otwarcie oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. GOPS Szczurowa (pok. 

Kierownika GOPS),  o godz. 12:15 

9. Otwarcie ofert jest jawne  

10. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach merytorycznych jest Barbara Domagała 

 

 

  


