
 

  

 

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku 

11 – 500 Giżycko, ul. Suwalska 21 

tel. 798 112 435 

email: mzk@gizycko.pl 

 

Giżycko, dnia 03.10.2019 r. 

ST.2512.40.2019 

 

Na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w 

sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro (4,3117) stanowiącego podstawę przeliczania wartości 

zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2477) 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na zakup posiłków regeneracyjnych wraz z dostawą dla pracowników 

Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku w okresie  

od 01.11.2019 r. do 31.03.2020 r. 
 

KOD CPV: 

15.89.42.00-3 – posiłki gotowe  

Zamawiający: 

Miejski Zakład Komunalny 

Ul. Suwalska 21 

11-500 Giżycko 

Tel.+48 798 615 437 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Szacunkowa ilość zamawianych posiłków w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 marca 

2020 roku to ok. 3100-3200 posiłków, miesięcznie około 630-640 posiłków, dziennie około 

25-30 posiłków. Podana ilość posiłków jest wielkością szacunkową, służącą do kalkulacji 

ceny ofertowej. Ilość posiłków jest szacunkowa, wynikająca z liczby pracowników MZK 

pracujących danego dnia (absencja pracowników i fluktuacja kadr). Ostateczna ilość 

zamawianych posiłków wynikać będzie z realizacji zamówienia (zamówionych posiłków) do 

końca czasu trwania umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie dostarczone 

posiłki, w danym okresie rozliczeniowym (miesięcznym). Nie zrealizowane posiłki lub 

zrealizowane powyżej ilości szacunkowej zamówienia przez Zamawiającego nie mogą być 

podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy. Ciepłe posiłki Wykonawca będzie 

dostarczać w dni (od poniedziałku do piątku) na godz. 09:30 (I zmiana) oraz na godz. 16:30 

(II zmiana) oraz w sobotę i niedzielę na godz. 12:00, własnym transportem do Miejskiego 



Zakładu Komunalnego w Giżycku, przy ul. Suwalskiej 21. Dodatkowo Wykonawca powinien 

zapewnić możliwość spożywania posiłków dla personelu MZK w swojej siedzibie (lokalu 

Wykonawcy) na terenie Miasta Giżycko. Zamawiający będzie zgłaszać potrzeby ilościowe na 

dany dzień najpóźniej do godziny 8:00 dnia, którego dotyczyć będzie zapotrzebowanie. W 

sytuacjach wyjątkowych Wykonawca powinien zapewnić dostawę ciepłych posiłków również 

w święta. W przypadku dostarczania posiłków w święta zgłoszenie zapotrzebowania będzie 

dokonywane w ostatnim dniu roboczym do godz. 15.00. W przypadku braku możliwości 

dostarczenia posiłku w dni świąteczne (Nowy Rok, Boże Narodzenie) Wykonawca zapewni 

dostawę suchego prowiantu w dzień poprzedzający dzień świąteczny. 

Podczas transportu posiłków do miejsca docelowego (siedziby MZK) muszą być one 

dodatkowo zapakowane w zbiorcze termosy, gwarantując dowóz na wskazane miejsce 

gorącego posiłku. Posiłki muszą być dostarczane w jednorazowych termoizolacyjnych 

pojemnikach, do każdego zamówionego posiłku jeden pojemnik wraz z jednorazowymi 

sztućcami. Szacunkowa ilość zamawianych posiłków w ciągu całego okresu umowy: około 

3100-3200 posiłków, miesięcznie około 630-640 posiłków, dziennie około 25-30 posiłków. 

1. Posiłki regeneracyjne muszą być podane w formie jednego gorącego dania np. zupa z 

wkładką. 

2. Posiłki powinny zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek 

oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal. 

3. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji pracowników. 

4. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni roboczych i dostarczany 

Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie 

sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. 

5. Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na wysokim poziomie, a mianowicie: 

posiłki będą wykonane ze świeżych produktów, oraz przyrządzone w dniu dostawy (do 

siedziby Zamawiającego) lub konsumpcji posiłków w lokalu Wykonawcy. 

 

2. Termin wykonania zamówienia : 

od 01.11.2019 roku do 31.03.2020 roku. 

3. Treść składanych ofert i wymagane dokumenty. 

Warunkiem przyjęcia oferty jest przedłożenie wraz z ofertą niżej wymienionych danych i 

dokumentów: 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 

2. Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 2. 

3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku spółek Prawa Handlowego, lub 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych. 

4. Oświadczenie oferentów – załącznik nr 3. 

5. Dokument potwierdzający posiadanie stosownych uprawnień na wykonywanie określonej 

działalności. 

 

4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował ceną (brutto). 

Wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru: 

 

Wartość punktowa A = 100*Cmin/Cn 

Gdzie: Cmin- cena (brutto) najniższa z oferowanych 

  Cn – cena (brutto) badanej oferty 

 

Oferta powinna zawierać cenę brutto. Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie 

koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (dostawa i transport do siedziby 

Zamawiającego). 

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu sprzedawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą ilość punktów. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej 



oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, zamawiający 

zaprosi oferentów na dodatkowe negocjacje cenowe. 

5. Sposób i warunki płatności: 

Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę co miesiąc za dostarczane posiłki z płatnością 

przelewem w terminie minimum 14 dni. 

 

Wykonawca wystawi fakturę na: 

 

Nabywca:  Odbiorca: 

Gmina Miejska Giżycko 

Aleja 1 Maja 14 

11-500 Giżycko 

NIP 845-19-51-457 

Miejski Zakład Komunalny 

ul. Suwalska 21 

11-500 Giżycko 

 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 10 października 2019 roku do godziny 10.00 w formie pisemnej, 

w języku polskim, na wymaganym formularzu ofertowym stanowiącym – załącznik nr 1, 

oświadczenie oferenta – załącznik nr 3 oraz podpisany projekt umowy stanowiący załącznik 

nr 2 w siedzibie Zamawiającego: 

Miejski Zakład Komunalny, 

ul. Suwalska 21, 

11-500 Giżycko. 

Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i opatrzona napisem: „Oferta Zakup 

posiłków regeneracyjnych wraz z dostawą dla pracowników Miejskiego Zakładu 

Komunalnego w Giżycku” nie otwierać przed 10.10.2019 r. do godz. 10:15”. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 października 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego.  

7. Zastrzeżenia zapraszającego do składania ofert. 

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zastrzega sobie prawo do: 

1. Wyboru oferenta wg przedstawionych kryteriów oceny. 

2. Możliwość odstąpienia od procedury wyboru oferty bez podania przyczyn. 

3. Dokonania korekt i uściśleń zakresu w trakcie analizy ofert, proszenia o ewentualną jego 

aktualizację. 

4. Przeprowadzenie dodatkowych negocjacji cen. 

5. Ponadto informuję się, że oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odrzucenia 

jego oferty lub nie wybrania oferty, oraz że nie przewiduje się trybu odwoławczego od 

dokonanego wyboru oferenta. 

6. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie 

przysługuje mu prawo do zwrotu tych kosztów. 

 
 

Szanowni Państwo. 
Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: 

Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Giżycku, ul. Suwalska 

21 11-500 Giżycko. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko, przez pocztą 
elektroniczną mzk@gizycko.pl, telefonicznie: 798 112 435 

Inspektor ochrony danych. Wyznaczony przez Dyrektora MZK inspektor ochrony danych przyjmuje uwagi pod adresem e-mail: 

iodo@mzk.gizycko.pl 
Cele i podstawy przetwarzania. 

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie na mocy przepisów obowiązującego prawa. 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) 

swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 


