
Inowrocław, 20.05.2022. 

 

ZAPROSZENIE  

 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu,  ul. Zygmunta 

 Kurka 16 zaprasza: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

do złożenia oferty na wykonanie:  

     dożywiania uczniów   w terminie zależnym od pracy szkoły związanej z ewentualną epidemią 

lub innymi ograniczeniami w funkcjonowaniu placówki, w roku szkolnym 2022/2023 - obiady 

cateringowe /dotyczy przedstawienia kalkulacji ceny jednostkowej 1 obiadu/. 

 

I Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie obiadów jednodaniowych (drugie danie) 
oraz  ich dostawa do szkoły w dni nauki szkolnej.  Dyrektor szkoły, z wyprzedzeniem 1-
dniowym, zgłosi wykonawcy (telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną – do uzgodnienia) 
ilość posiłków dostarczanych do szkoły w danym dniu. Posiłki powinny być  sporządzane  
zgodnie  z wymaganiami dietetycznymi i wartości kalorycznej zaspokajającej 
zapotrzebowanie dziecka w wieku szkolnym (szkoła podstawowa ), zgodnie z 
obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, z uwzględnieniem 
zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) dla posiłków szkolnych, jak również przepisami 
prawa w zakresie higieny żywienia, zgodnie z systemem HCCP. Przygotowane obiady 
należy stosować zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2016r.  muszą 
spełniać wymogi w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach 
Dz.U.2016 poz.1154 z późn. zm. 

1. Minimalne wymagania dotyczące gramatury: 

            obiad: 

-100 g. mięsa; 

-150 g. surówki; 

-250 g. ziemniaków w różnych postaciach bądź zamiennie/makaron/kasza/ryż/; 

Zamawiający dopuszcza jeden posiłek jarski w ciągu tygodnia. 

Szacujemy, że  ilość posiłków będzie wynosić 30 sztuk  dziennie. 

2. Zamawiający wymaga: 

1) przedstawienia z tygodniowym wyprzedzeniem i uzgodnienia z dyrektorem 

szkoły jadłospisu na dany miesiąc; 

2) uzgodnienia z osobą wskazaną przez dyrektora godziny dostaw posiłków do 

szkoły;  

3) odpowiedzialności wykonawcy za uchybienia w przedmiotowym zamówieniu, 

ujawnione w trakcie kontroli właściwych organów, np. Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, której następstwem będą np. mandaty, kary; 

4) dostarczania posiłków o odpowiedniej temperaturze i jakości potraw, w 

odpowiednich naczyniach umożliwiających utrzymanie ich w czystości, 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością – (naczynia i sztućce jednorazowego 

użytku) oraz przewożenia środkami służącymi do transportu posiłków, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 



żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) na koszt i ryzyko 

dostawcy wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem w siedzibie zamawiającego; 

5) pobierania i przechowywania próbek potraw w pomieszczeniu, w którym te 

potrawy zostały wyprodukowane, zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 25 sierpnia 

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

914); 

6) usuwania na własny koszt z terenu szkoły wszelkich odpadków 

pokonsumpcyjnych (w tym naczyń jednorazowych) w dniu dostawy posiłku. 

 

3. Warunki finansowania zamówienia – płatnikiem będzie szkoła, która zapłaci za 

faktycznie dostarczoną ilość posiłków w danym miesiącu, na podstawie faktury  

(wystawionej do 5 dnia następnego miesiąca) z załączonym protokołem 

rozliczeniowym zatwierdzonym przez dyrektora szkoły, przelewem na rachunek 

bankowy wykonawcy.  

 

II Termin wykonania zamówienia -    rok szkolny 2022/2023 (z wyłączeniem świąt, ferii 

zimowych i wielkanocnych, dni wolnych ustanowionych przez dyrektora szkoły, 

innych przyczyn).       

        

III   Warunki, które musi spełniać firma składająca ofertę. 

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania.  

Ofertę mogą składać wykonawcy, którzy posiadają aktualne pozwolenie na prowadzenie 

działalności gastronomicznej, w tym cateringowej, udokumentowane decyzją Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136 poz. 914 z późn. zm.), w 

zakresie potwierdzającym, że: 

a) pomieszczenia Wykonawcy spełniają wymogi do świadczenia usług objętych 

niniejszym zamówieniem (przygotowywanie posiłków oraz usługa cateringowa). 

b) środki transportu Wykonawcy spełniają wymogi do transportu żywności. 

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej decyzji jw. 

 

 

IV Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć   firma. 

1.Aktualna decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie 

potwierdzającym, że: 

a) pomieszczenia wykonawcy spełniają wymogi do świadczenia usług objętych 

niniejszym zamówieniem (przygotowywanie posiłków oraz usługa cateringowa). 

b) środki transportu wykonawcy spełniają wymogi do transportu żywności. 

2.Potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 

Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z  oryginałem przez 

Wykonawcę. 



                 V Kryteria oceny ofert: cena brutto za 1 posiłek 

                 

                 VI Sposób przygotowania oferty. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: 

 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Pawła II 

ul. Zygmunta Kurka 16 

88-100 Inowrocław 

 

„Oferta – Wykonanie usług przygotowywania posiłków i ich 

dostarczania do szkoły” 

 

Adres składającego ofertę 

 

1) wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz koperty, 

2) oferta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem bez uszkodzenia, 

gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia, 

3) wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną, 

4) dokumenty sporządzone przez oferenta powinny być podpisane przez osobę 

uprawnioną oraz zawierać datę. 

 

 

VII Miejsce oraz termin składania ofert. 

 

Oferty należy składać do dnia 06.06.2022 r. do godz. 11:00 w sekretariacie 

szkoły.       

                  Jeżeli Państwa oferta zostanie wybrana, Szkoła powiadomi telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną o terminie zawarcia umowy. 

 

                 Dokumenty wymagane przez zamawiającego: 

1) formularz ofertowy 

2) przedmiar robót (jeżeli dotyczy) 

                 3) dokumenty opisane w p.IV 

                  

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 


