
Ogłoszenie rozeznania cenowego na usługi cateringowe    

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy  w Goleniowie 

 

                                                                                                                  Goleniów, 27.05.2021r. 

 

Rozeznanie cenowe 

(dotyczy usługi cateringowej) 

 

I. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT) 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie, 

72-100 Goleniów, ul. Jodłowa 33, tel. 91 418 24 25 

NIP: 856 11 68 557, REGON: 001222961 

 

II .    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w zakresie przygotowania  

i dostarczania wyżywienia w formie obiadu dwudaniowego ( zupa+ II danie z napojem) 

do Szkoły Podstawowej nr 3 w Goleniowie ul. Jodłowa 33 w okresie od 01.09.2021 r. 

do dnia 31.08.2022 r. 

2. Przewidywana  liczba obiadów dostarczana dziennie to 40. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie, celem zatwierdzenia, menu  

z odpowiednim wyprzedzeniem. Menu na dany tydzień przesyłane będzie w formie 

mailowej lub dostarczane w formie papierowej najpóźniej do środy, poprzedzającej 

rozpoczęcie kolejnego tygodnia. 

4. Obiady dostarczane będą na godzinę ustaloną przez Zamawiającego. 

5. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 

a. przygotowania i dowozu posiłków w okresie obowiązywania umowy; 

b. świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów 

spełniających normy jakości produktów spożywczych, z uwzględnieniem 

dostawy posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym; 

c. przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania  

i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 



2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2010r., nr 136, poz. 

914 z późn. zm.) . 

6. Wykonawca dostarczał będzie posiłki w dni, w których odbywają się zajęcia dzieci.  

O dniach zamknięcia placówki wykonawca zostanie poinformowany na tydzień przed 

planowanym zamknięciem, chyba że zamknięcie nastąpi nagle z przyczyn 

nieprzewidzianych, wypadków losowych. 

7. Wykonawca prowadził będzie rozliczenia za wydane posiłki osobiście podpisując 

umowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci. 

8. Obiad powinien spełniać następujące wymogi: 

 l)    Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych powinien składać się z dwóch dań i napoju -    

        ok. 650 kcal. 

2) Dla uczniów z klas I — VIII Szkoły Podstawowej powinien składać się z dwóch dań, 

z możliwością wyboru wyłącznie dania I lub II - ilość kcal dostosowana do wieku 

ucznia . 

3) Pierwsze danie obiadu powinna stanowić zupa przyrządzona na wywarach jarskich 

lub mięsnych (nie należy przygotowywać wywarów z kości). Jeśli w skład zupy będą 

wchodzić, np. ziemniaki, kluski, czy kasza, nie powinny się one powtarzać w drugim 

daniu. 

4) Drugie danie powinno być bogate w białko pełnowartościowe — mięso, ryby, jaja, 

ser, wędliny, itp., w zestawieniu z ziemniakami lub innymi produktami z grupy 

produktów zbożowych, tj. kaszami różnego rodzaju, makaronami, kluskami itp. 

5) Obiad musi obfitować w warzywa podawane w różnej postaci, np. groszek  

z marchewką, buraczki, surówka, sałata, itp. 

6) Posiłki powinny być urozmaicone i zrównoważone, wzbogacone mieszankami 

przypraw (bez ostrych przypraw roślinnych i dużych ilości soli). 

7) Jadłospis powinien uwzględniać porę roku, tak by np. w czasie upałów nie 

przygotowywać posiłków wysokoenergetycznych. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. 

 



IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Udział w niniejszym postępowaniu mogą wziąć osoby fizyczne lub prawne, które 

spełniają wymogi w zakresie prowadzonej działalności i spełniają poniższe wymogi. 

2. Wykonawca musi: 

 l)  Przygotować i dostarczać posiłki oraz odebrać pojemniki własnym transportem,      

 dbając  o właściwy stan    dostarczonych posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne  

i   estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci. 

2) Posiadać pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usług wydane przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

3) Spełniać wymogi Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej  

w zakresie sposobu ich dowożenia. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, 

na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami 

HACCP. 

3. Spełnienie powyższych wymogów weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia. 

4. Oferta musi: 

l) Zawierać dane składającego ofertę,  

2) Posiadać datę i miejsce sporządzenia, 

3) Zostać podpisana przez oferenta, 

4) Zawierać cenę brutto za 1 dostarczony obiad, I lub II danie (zaoferowana cena powinna 

zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem obiadu — 

koszt produktów żywnościowych, pracy kucharzy, mediów, transportu, itp.). 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście ( sekretariat szkoły) na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy  

w Goleniowie , ul. Jodłowa 33, 72-100 Goleniów , do dnia:15.06.2020 r., godz. 

12.00 (liczy się data wpływu) 

2. Ocena ofert zostanie dokonana dnia 21.06.2021 r. O wyniku i wyborze 

najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani poprzez  stronę internetową 

szkoły (zakładka Rada Rodziców) i BIP . 



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. KRYTERIA OCENY OFERTY 

 

1. Pierwszym etapem badania oferty będzie sprawdzenie spełnienia wymogów oraz 

kompletność dokumentacji. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających wymogi formalne na podstawie 

następujących kryteriów:  Cena - 80%, urozmaicone menu w skali tygodnia — 20%. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani przez wysłany 

na podany adres list e-mail oraz umieszczenie wyniku postępowania na stronie internetowej 

szkoły w zakładce Rada Rodziców oraz na BIP  

 

VIII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

 

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi/podmiotom, powiązanym  

z zamawiającym (beneficjentem) kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (zamawiającym) lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (zamawiającego) 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta (zamawiającego) czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 



d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU 

PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

 

Nie przewiduje się zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.  
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