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                  Olsztyn, 01.12.2022 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2022 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie „Nie lękaj się” 

ul. Jacka Kuronia 4, 10-165 Olsztyn 

NIP: 739-374-88-67, REGON: 280405926, KRS: 0000332603 

telefon do kontaktu: 530-005-382 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Przedmiotem umowy jest przygotowywanie całodobowego żywienia dla osób przebywających w Domu 

Pomocy Społecznej „BARKA” przy ulicy Jacka Kuronia 5, 10-165 Olsztyn, zwanego w Dalszej części 

umowy DPS. 

2. Usługa jest wykonywana w całości w pomieszczeniach kuchennych wynajętych przez 

wykonawcę  i przy użyciu znajdującego się w nich wyposażenia, na podstawie odrębnej umowy 

najmu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania całodziennego wyżywienia dla  mieszkańców 

DPS prowadzonego przez Zamawiającego przy zapewnieniu odpowiedniej ilości i jakości oraz 

urozmaiceniu posiłków oraz dostarczenia ich do jadalni w godzinach ustalonych przez 

Zamawiającego. . 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków z uwzględnieniem: a) konieczności 

stosowania diet, b) zaleceń lekarza. 

5 Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i procedur 

sanitarnych oraz zorganizowania właściwego nadzoru w tym zakresie, utrzymania porządku i 

estetyki w przygotowaniu i dostarczeniu posiłków 

6. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać codziennie dla mieszkańców DPS posiłki z 

podziałem na diety, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

POSIŁEK GODZINA WYDAWANIA: 

• Śniadanie od godz. 08:00 

• Drugie Śniadanie od godz. 10:00 

• Obiad od godz. 12:00 

• Podwieczorek (posiłek dodatkowy) od godz. 14:00 
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• Kolacja od godz. 17:00 

• Posiłek nocny od godz 20:00 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdego z posiłków czas wydawania wynoszący 2 godziny 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2023  r. do 31.12.2027 r. 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania. 

 Oferta powinna: 

 - posiadać kwotę oraz opis prac, 

 - posiadać datę sporządzenia, 

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, 

 - podpisana czytelnie przez Wykonawcę. 

 

Zamawiający zastrzega, iż kwota złożonych ofert powinna zawierać niezbędny materiał do 

wykonania w/w prac. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

sekretariat.nielekajsie@gmail.com,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 

Jacka Kuronia 4, 10-165 Olsztyn do dnia 16.12.2022 r. do godziny 13:00 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 19.12.2022 r., a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną 

ogłoszone w biurze Stowarzyszenia przy ul. Jacka Kuronia 4 

10-165 Olsztyn oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia www.nielekajsie.pl 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

VI. OCENA OFERT 

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 Cena – 100% 

Oferent, który złożył najniższą ofertę ze wszystkich złożonych, a którego kwota oferty była wyższa, 

niż kwota zaplanowana przez Zamawiającego może zostać wezwany do negocjacji w celu uzyskania 

porozumienia oraz kwoty oferty, jaką Zamawiający zaplanował na wykonanie przedmiotu w 

zapytaniu. 

  

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów osobiście. 
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