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GOPS.OR.261.2018 

 

Zapytanie ofertowe nr 02/2017/PPS 

na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych 
 

w ramach realizowanych projektów pn.  

• „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych 
świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.Oś priorytetowa VII. 
Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie 
ogólnym. 

• „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem 
i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, 
Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 
społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty 
aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 76-113 Postomino, tel./faks (59)846-44-63,e-mail: 

m.gornik@postomino.pl  

 

Nabywca: Gmina Postomino, Postomino 30, 76-113 Postomino, NIP 499 04 24 533. 

 

2. Sposób porozumiewania się i osoby uprawnione do kontaktu: 

Pytania można kierować za pomocą faksu lub poczty elektronicznej lub na adres Zamawiającego. 

Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pomocą poczty 

elektronicznej lub faksu - (59) 846 44 63.  

Osoby upoważnione do kontaktu ze strony zamawiającego:  

1. Monika Górnik-Wojciechowska – tel. (59) 846 44 63, e-mail: m.gornik@postomino.pl  

 

UWAGA: 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty 

będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanego w niniejszym dokumencie. 

 

3. Podstawa prawna: 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(art. 4, pkt 8) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro  

 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnej dostawie artykułów spożywczych 
na potrzeby realizacji zadań projektowych  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
 

5. Termin realizacji zamówienia: od 15 stycznia 2018r. do grudnia 2020r. 
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6. Warunki płatności: 

Za dostarczone zgodnie z przekazywanym przez wyznaczonego pracownika zamówieniem Zamawiający 

będzie dokonywał płatności w ciągu 14 dni przelewem na rachunek Wykonawcy. 
 

7. Sposób przygotowania oferty:    

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym. 

 

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1.  Wypełniony Formularz ofertowy. 
 

9. Miejsce oraz termin składania oferty: 

1. Wypełnioną ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przesłać  

na adres m.gornik@postomino.pl z dopiskiem „Oferta na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych” 

nie później niż do dnia 12.01.2018 do godz. 15.00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą 

rozpatrywane. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

3. Poprawki w ofercie powinny być sygnowane podpisem Wykonawcy.  

4. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, inne omyłki polegające 

na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 2 dni od dnia powiadomienia (forma 

pisemna, elektroniczna lub faksem) nie wyrazi zgody (forma pisemna lub elektroniczna lub faksem) na 

poprawienie omyłki – dotyczy innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem 

ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

 

10. Inne postanowienia: 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów 

wymaganych od Wykonawcy. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa. 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
 

11. Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczania ceny oferty: 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

Kryterium cena - 60% 

Status oferenta – 40 %. Punkty otrzyma oferent, który jest podmiotem ekonomii społecznej zgodnie                    

z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego                

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

3. Wybrany Wykonawca zostanie o wyborze powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail. 

 

12. Prawa Zamawiającego: 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania. 

2. O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania 

przyczyny. 
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4. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert. 

5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują 

powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 
 

13. Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

 

 

 

Kierownik  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

         w Postominie 

                           /-/ Krystyna Ślebioda 
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Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy 

 
na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w ramach realizowanych projektów  

• „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym 
funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie 
ogólnym na terenie Gminy Postomino”  

• „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-
zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z 
terenu Gminy Postomino” 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2014-2020. 
 
 

Ilości artykułów spożywczych oraz ich rodzaje mogą ulegać zmianie - dostawa w czasie od 

15 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020 r.,  

Ceny mogą ulegać zmianie – uzależnione są od uwarunkowań rynkowych, pozostaną 

jednak konkurencyjne na rynku lokalnym 

 

Formularz asortymentowo – cenowy: 

 

1. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 

 

Lp. 

 

NAZWA 

 

J.m. 

 

Ilość 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

 

Wartość brutto 

1. Mięso milone kg 16   

2. Jaja (roz. M) Sz. 600   

Wymagana jakość mięsa – świeże, barwa jasnoróżowa, świeży zapach. Wymagana jakość wędlin 

– w osłonkach białkowych o barwie jasnobrązowej lub polietylenowych, przeźroczystych; osłony 

ściśle przylegające do farszu o czystej i suchej powierzchni; w przekroju masa mięsna o 

jasnoróżowej barwie i charakterystycznym zapachu dla danego asortymentu. 

2. Różne produkty spożywcze 

Lp. NAZWA j.m. Ilość cena 

jednostkowa 

brutto 

wartość brutto 

1. Cukier  kg 16   

2. Miód l 10   

3. Cukier wanilinowy Szt. 30   

4 Wiórki kokosowe kg 2   

5 Proszek do pieczenia Szt. 30   

6 Żelatyna Szt. 16   

7 Przyprawa do piernika Szt. 6   

8 Czekolada gorzka Szt. 30   

9 Sól kg 8   

10 Pieprz Szt. 16   
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11 Koncentrat pomidorowy mały 

słoiczek 

Szt. 16   

12. Kawa sypana duża Szt. 20   

13. Kawa rozpuszczalna duża Szt. 20   

14. Herbata Szt. 10   

15. Ciastka małe opakowanie Szt. 30   

16. Ciastka duże opakowanie Szt. 20   

17. Cukierki czekoladowe Szt. 20   

18. Cukierki owocowe Szt. 20   

 

3. Owoce, warzywa i podobne produkty 

Lp. NAZWA j.m. Ilość cena 

jednostkowa 

brutto 

wartość brutto 

WARZYWA ŚWIEŻE 

1 marchew kg 16   

2 ziemniaki Kg 20   

3 ogórki Kg 60   

4 pomidory Kg 16   

5 por Szt. 30   

6 cukinia Szt. 16   

7 cebula Kg 8   

8 Kapusta zwykła Szt. 12   

9 Kapusta pekińska Szt. 10   

10 papryka kg 10   

11 cytryna kg 4   

12 brokuł Szt. 8   

OWOCOWE  

1 jabłka kg 16   

2 banany kg 16   

3 kiwi Szt. 60   

4 winogrona kg 10   

5 pomarańcze Kg 16   

6 mango Szt. 30   

7 truskawki Kg 12   

8 maliny kg 10   

9 Orzechy włoskie kg 4   

10 Orzechy laskowe kg 4   

 

4. Produkty mleczarskie  

Lp. NAZWA j.m. Ilość cena 

jednostkowa 

brutto 

wartość brutto 

1. Twaróg półtłusty kg 30   

2. Mleko UHT  3,2 % l 30   

3. kefir l 16   
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4. Ser żółty kg 4   

5. Ser mascarpone kg 4   

 

 

 

5. Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne 

Lp. NAZWA j.m. Ilość cena 

jednostkowa 

brutto 

wartość brutto 

1. Masło 250g Szt. 30   

2. Margaryna 250g. Szt. 60   

3. olej słonecznikowy l. 10   

4.  Olej rzepakowy l. 10   

5. Oliwa z oliwek l. 4   

 

6. Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych  

Lp. NAZWA j.m. Ilość cena 

jednostkowa 

brutto 

wartość brutto 

1 Kasza manna kg 4   

2 Kasza Kus kus kg 2   

3 ryż kg 8   

4 Makaron spagetti kg 8   

5 Mąka tortowa kg 16   

6 Mąka ziemniaczana kg 8   

 

7. Ryby  

Lp. NAZWA j.m. Ilość cena jednostkowa 

brutto 

wartość brutto 

1. Makrela szt. 30   

 

 

 

1. Cena oferowana netto ………………… zł, VAT ………….. zł. 

2. Cena oferowana brutto ……………….. zł. 

3. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z podanymi w ofercie cenami, na podstawie 

zamówień częściowych składanych w formie telefonicznej lub e-mail oraz dostawę 

do siedziby zamawiającego w terminie 3 dni licząc od daty złożenia zamówienia. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem Ofertowym, przyjmuje warunki w nim 

zawarte i nie wnoszę zastrzeżeń. 

5. Jednocześnie oświadczam, że podane ceny uwzględniają wszelkie koszty związane 

z wykonaniem zamówienia wraz z dostawą zamówienia do siedziby zamawiającego. 
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współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  

Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

6. W przypadku przyznani mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że firma jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

……………….. 

 
 
 

……………………………………………………

………………………..(miejscowość , data i 

podpis osoby upoważnionej)  
 


