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ZAPYTANIE   OFERTOWE 
Postępowanie o zamówienie publiczne do 14.000 euro 

 
 
 
1. Zamawiający:         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 

                           ul. 700- lecia 36  88-400  Żnin 
                           tel. 52 303 29 10          fax  52 303 29 20   

   
    
2. Przedmiot zamówienia: 
           W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie zwracam się z 
prośbą o przedstawienie oferty na niżej podany przedmiot zamówienia: „ Podanie  
ceny jednostkowej brutto za przygotowanie bułki lub drożdżówki  stanowiącej 
dożywianie dla dzieci uczęszczających na zajęcia organizowane w świetlicach  
opiekuńczo – wychowawczych  oraz  filiach  działających w strukturach Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie  w okresie od 02 stycznia 2014 roku do   
31 grudnia 2014 roku” . 
 
 
3. Szczegółowe warunki zamówienia  :  
Wykonawca zobowiązuje się przygotować zlecającemu przedmiot zamówienia  
zgodnie z wymogami sanitarnymi do godziny 12-tej. Dopuszcza się możliwość , po 
uprzednim uzgodnieniu, przygotowanie bułek o wcześniejszej godzinie.  
 
Bułka  musi składać się z :  
 - bułka o gramaturze 80 gram   
obustronnie posmarowana 
 - masłem o gramaturze 15 gram  
przekładana przemiennie następującymi wyrobami: 
 
wędlina: -  kiełbasa miękka np. szynkowa, zielonogórska, łopatkowa – 20 gram na 
bułkę -  1 raz w tygodniu,                                                               
                 - kiełbasa twarda np. tatrzańska, żywiecka – 20 gram na bułkę - 1 raz w                                                                                                                                                                                
tygodniu,  
- ser żółty – twardy – 20 gram na bułkę – 2 razy  w tygodniu 
- drożdżówka :  z kruszonką o  gramaturze 86 gram  
                           lub z owocem  o gramaturze 97 gram  – 1 raz w tygodniu. 
 
Bułki  muszą być przygotowane  oraz  wydawane z zachowaniem wszelkich norm  
sanitarnych. Przed wydaniem powinny być przechowywane w temperaturze zgodnej  
z normami sanitarnymi.  
Każda bułka lub drożdżówka  musi być zapakowana w woreczek foliowy. 
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Bułki lub drożdżówki na poszczególne świetlice muszą być ułożone w oddzielne  
pojemniki.  Przewidywana liczba zamawianych  bułek lub drożdżówek  wynosi ca 90  
sztuk dziennie. Liczba ta może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od 
liczby dzieci uczęszczających na zajęcia, po uprzednim uzgodnieniu, bez 
konieczności zmiany treści umowy.              
Bułki  do Świetlicy Opiekuńczo-  Wychowawczej Nr 1 w Żninie ul. Jasna 5 oraz do 
Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej  Nr 2 w Żninie ul. W. Pieniężnej muszą być  
dowiezione do świetlic. Bułki dla dzieci z pozostałych świetlic należy dostarczyć do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 - lecia 36. 
Podana cena brutto będzie obowiązywała przez cały okres zawarcia umowy.   
 
4. Termin realizacji zamówienia :                                                                                             
      Termin realizacji umowy trwa od 02 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.  
 
5. Kryterium wyboru oferty:  cena 100%. 
 
6. Termin i miejsce składania ofert upływa : 
Zamkniętą kopertę, opatrzoną napisem „ Dożywianie dzieci w świetlicach 
opiekuńczo- wychowawczych  i filiach działających w strukturach Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żninie  w 2014 roku” zawierającą  ofertę, należy złożyć   w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 –lecia 36 pokój nr 1 I piętro – 
„Sekretariat” do dnia 03 grudnia  2013  roku  do godziny 10,00 lub przekazać za 
pośrednictwem poczty lub dowolnie  wybranego kuriera  do dnia 03 grudnia  2013 
roku do godziny 10, 00 pod wyżej  wskazany adres.(Decyduje data stempla wpływu 
do Sekretariatu MOPS).   
  
7. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi 03 grudnia  2013 roku o 

godzinie 10,15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie – I piętro. 
 
8. Inne warunki do spełnienia przez wykonawcę:  

1. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.  
 

9. Opis sposobu przygotowania oferty:  
a) Ofertę należy przesłać na formularzu ofertowym stanowiącym  załącznik nr 

1 do zapytania ofertowego. 
b) Oferta ma być sporządzona w języku polskim czytelną i trwałą techniką . 
c) Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu 

Wykonawcy   i opatrzona pieczęcią.  
d) Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedna ofertę.  
e) Cena oferty  musi być wyrażona cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po 

przecinku.  
f) Oferta musi zawierać parafowany na każdej stronie wzór umowy, 

stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  
10.  Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest  :  Maria Bursztyńska   

Tel. (52) 3032918.                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                      
 
 
 
 

                                                                                         Z poważaniem:  
Maria Bursztyńska 

Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 

 


