ZGOK.ZAM/22/15
Rzędów, dnia 13.10.2015 r.

WSZYSCY WYKONAWCY
Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 EURO
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rzędów 40
28-142 Tuczępy
www.zgok.ornet.pl
tel. 015 864 22 51, fax. 015 816 51 03
e-mail: m.chrabaszcz@zgokrzedow.pl
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Świadczenie usług w zakresie zakupu posiłków regeneracyjnych dla pracowników
Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Rzędowie”.
Rodzaj zamówienia: usługa
1. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zakupu posiłków
regeneracyjnych wraz z dostawą dla pracowników ZGOK Sp. z o. o. według szacunkowej ilości
posiłków zamawianych przez Spółkę.
Szacunkowa ilość zamawianych posiłków w ciągu od 2 listopada 2015 r. do 31 marca 2016r.
to 3 780 posiłków, miesięcznie około 756 posiłków, dziennie 37 posiłków.
a. Posiłki regeneracyjne muszą być podane w formie jednego gorącego dania, zupy z wkładką
mięsną w formie nieprzetworzonej o minimalnej wadzie 70 g) wydawane na miejscu,
dostarczane na godzinę 11:00. Posiłki powinny zawierać około: 50-55% węglowodanów,
30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal.
b. Ciepłe posiłki Wykonawca będzie dostarczać własnym transportem.
c. Ilość posiłków może się zmieniać w zależności od frekwencji osób. Ilość wymaganych
posiłków będzie zgłaszana Wykonawcy telefonicznie, codziennie do godz. 8.00 przez
wskazanego odrębnie uprawnionego pracownika ZGOK Sp. z o.o.
d. 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.
e. Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na wysokim poziomie, a mianowicie:
dostarczone posiłki wykonane ze świeżych produktów, oraz przyrządzane
w dniu dostawy.
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f. Posiłki powinny być dostarczane w pojemnikach dla żywności zapewniających ich ochronę
termiczną w stanie odpowiednim do bezpośredniego wydawania do spożycia w budynku
socjalno-biurowym pokój nr 11 ZGOK, spełniającym wymagania higieniczno-sanitarne ich
spożywania.
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego - Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Rzędów 40, 28-142 Tuczępy lub telefonicznie pod numerem tel. 015 864 22 51.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Karina Kaczmarczyk.
3. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 2 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r.
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
umożliwiającymi wykonanie zamówienia,
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania
zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
6. Termin i miejsce złożenia oferty
1. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
m.chrabaszcz@zgokrzedow.pl, faksem na nr 015 864 22 51 wew. 26, pocztą, lub też
dostarczyć osobiście na adres Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy w terminie do dnia
19.10.2015 r. do godz. 12:00
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – Załącznik Nr 1.
4. Na opakowaniu lub w temacie oferty prosimy zamieścić następującą informację: „Oferta na
zakup i dostawę posiłków regeneracyjnych”.
5. W przypadku składania oferty wraz z załącznikami w formie elektronicznej należy
przekazać skan dokumentu (oferta cenowa) podpisanego przez Wykonawcę.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana pocztą, pocztą elektroniczną lub
przekazana telefonicznie w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu terminu składania
ofert.
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8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pocztą
elektroniczną lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Prezes Zarządu

Prokurent

Robert Stachowicz Bogumiła Czerwiec
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