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        Przedszkole Niepubliczne „SMERFUAnna Mazur ul. ppłk. Srogiego 1 28-100 Busko-Zdrój na które będą uczęszczać do Przedsw ramach projektu nr RPwspółfinansowany przez UnięPoddziałanie 8.3.1 UpoI. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Niepubliczne „SMERFul. ppłk. Srogiego 1 28-100 Busko-Zdrój  II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENUsługa cateringu dla dzieci, które bMazur w Busku-Zdroju w ramach p  III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓ1. Przedmiotem zamówienia 25 dzieci w wieku przedNiepublicznego „SMERFUŚ31.08. 2018 r. 2. Przedmiot zamówienia obobiad i podwieczorek dla 31.08. 2018 r. 3. Posiłki będą dostarczane opracy i innych dni wolnZamawiającego: a) śniadanie – od 8:00-08:30b) obiad – 11:30-12:00, c) podwieczorek– 11:30-12Zamawiający zastrzega sow trakcie trwania umowy.4. Łączna szacunkowa liczba dtj.:  04.09.2017 r. do 31.085. Łączna szacunkowa ilość pobiadów dwudaniowych; any przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu S

ERFUŚ”        Busko Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE na USŁUGĘ CATERINGU dla dzieci, zedszkolaNiepublicznego „SMERFUŚ” Anna Maznr RPSW.08.03.01-26-0029/17 pt. „Mały Techniknię Europejską w ramach Europejskiego FunduUpowszechnianie i wzrost jakości edukacji prze ERFUŚ” Anna Mazur IENIA: óre będą uczęszczać doPrzedszkola Niepublicznech projektu nr RPSW.08.03.01-26-0029/17 pt. „MAMÓWIENIA: nia jest usługa cateringu – przygotowanie i dosrzedszkolnym 2,5 - 4 lat, które będą uczęszcFUŚ” Anna Mazur w Busku-Zdroju w okresie a obejmuje przygotowanie trzech posiłków dzdla grupy maksymalnie 25 dzieci w okresie ne od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni uswolnych od zajęć edukacyjnych, w godzinac8:30  12:00. a sobie prawo zmiany przedziałów czasowychwy. zba dni, w których będą wydawane posiłki w okr.08.2018 r.- 264 dni. ść posiłków w okresie trwania umowy: 6600szch; 6600 szt. podwieczorków). uszu Społecznego 

 drój, dnia 9 sierpnia 2017 r.   Mazur w Busku-Zdroju hnik” - Projekt nduszu Społecznego przedszkolnej. cznego „SMERFUŚ” Anna t. „Mały Technik”.  dostawa wyżywienia dla ęszczać do Przedszkola sie od 04.09.2017 r. do  dziennie tj. śniadanie,   od 04.09.2017 r. do ni ustawowo wolnych od inach ustalonych przez wych dostawy posiłków  okresie trwania umowy 00szt. śniadań; 6600szt. 
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6. Liczba dzieci i ilość posiłków wnoszenia przez WykonawcZamawiającego w toku realiz7. Dzienna ilość posiłków może 8. Wartość kaloryczna posiłków9. Jadłospis powinien uwzglęróżnorodny, smaczny i przygotowywał posiłki zgodo bezpieczeństwie żywnoścprzepisami wykonawczymRozporządzenia Ministra Zspożywczych przeznaczonyoświaty oraz wymagań, jżywienia zbiorowego dziecBezwzględnie należy przeokreślone przez Instytut  z zasadami racjonalnego ż10. Zamawiający zastrzega, że poa) potrawy powinny być lekknaturalnych, mało przetworzbarwiących lub sztucznie arkoncentratów spożywczych, zb) w jadłospisie powinny przewprzy czym nie więcej niż poniedziałku do piątku, c) do przygotowania posiłku na
- produkty zbożowe lub zie
- warzywa i owoce, surowa w przypadku przetworz
- mięso, ryby, jaja i nasiospożywczych każdego dn
- tłuszcze spożywcze – olmieszanki, a do smażenipowyżej 50% i zawartośc
- sól o obniżonej zawartośpowinno wynosić nie wię
- zioła lub przyprawy świeżd) zupy powinny być sporządzone) ważna jest estetyka potraw i 11. Posiłki muszą spełniać następa) Śniadanie: pojemność zupy – 20gramatura kanapki lukaloryczność - 300-40- różne zupy mlecznmanna) lub kanapki any przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu S

ów są liczbami szacunkowymi i jako takie nie mogą awcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznalizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia poże się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. ków: 950-1050 kcal. zględniać produkty z każdej grupy, być urozma i dostosowany do pory roku i świąt.  zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnianości i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, z pzymi do tej ustawy. Posiłki muszą być dostosotra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprzonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jeń, jakie muszą spełniać środki spożywcze stodzieci i młodzieży w tych jednostkach(Dz. U. z przestrzegać norm na składniki pokarmowe i tut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przgo żywienia dzieci i młodzieży. e posiłki muszą spełniać następujące warunki jakośclekkostrawne, przygotowane z surowców wysokorzonych, bez substancji dodatkowych, konserwująe aromatyzowanych, sporządzane z naturalnych sch, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składrzeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, niż jedna porcja potrawy smażonej w ciągu tyu należy zastosować: b ziemniaki, urowe lub przetworzone, bez dodatków cukrów i orzonych – o niskiej zawartości sodu/soli, asiona roślin – jedną lub więcej porcji żywności z dnia, a porcję ryby co najmniej raz w tygodniu, oleje, masło, margaryny miękkie kubkowe niearżenia olej roślinny rafinowany o zawartości kwasówtości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%, artości sodu (sodowo-potasowa), przy założeniu, że więcej niż 5g, wieże i suszone bez dodatku soli, dzone na wywarze warzywno-mięsnym (mięso wołoaw i posiłków. stępujące warunki ilościowe oraz jadłospis powinien200 ml;  ki lub bułki z dodatkami – 100g; 400kcal; leczne – 200ml (płatki kukurydziane, ryżowe, sucpki – 150g w zależności od rodzaju obiadu z jajkiem,uszu Społecznego 

ogą stanowić podstawy do cznie zamówionych przez ia publicznego.  zmaicony, zbilansowany, t. Wykonawca będzie z dnia 25 sierpnia 2006 r. 4, z późn. zm.) łącznie z tosowane do wymogów  sprawie grup środków  w jednostkach systemu e stosowane w ramach U. z 2016 r. poz. 1154). e i produkty spożywcze  przygotowane zgodnie ościowe: ysokiej jakości, świeżych, wujących, zagęszczających, ch składników bez użycia kładników, ne, okazjonalnie smażone, u tygodnia szkolnego od w i substancji słodzących, ci z tej kategorii środków iearomatyzowane lub ich asów jednonienasyconych , że dzienne spożycie soli ołowe), nien zawierać: suchary, biszkopty, kasza iem, serem białym, żółtym, 
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wędliną (wysokiej japapryka, ogórek kisz zaleceniami dekadoW przypadku podawwarzywa pokrojoneskorzystania z takiej ob) obiad *Zupa – pojemność 2- zupa: pomidorowa, jarskich (warzywnychkości w ograniczonycalbo masłem, bez zap*Drugie danie – gram- posiłki mięsne – 70szynka b/k), kotlety karczek b/k, łopatka karczek b/k, łopatka b- posiłki bez mięsne (filet) – 70g, surówkaKaloryczność obiadu cenowa winna obejmdanie jarskie bądź rybc) podwieczorek gramatura 100g; kaloryczność 150-350- ciasto własnego wyjogurt z owocami, kisracuszki, jabłko piecz12. Zamawiający będzie wymagaposiłki dla dzieci specjalnej innymi schorzeniami pokarmbez śmietany. Produkty nabiuczulone na inne pokarmy bposiłków dla dzieci specjalnepo zaoferowanej cenie w ofceny śniadania, obiadu i podw13. Wykonawca zobowiązany jeproduktów najwyższej jakoścpółproduktów i zgodnie z wyoraz innych obowiązujących dostarczał posiłki zachowuwarunków produkcji oraz we14. Nie zezwala się na stosowaniany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu S

ej jakości), szynką, kiełbasą, kiełbaski na gorąco kiszony, świeży, sałata, szczypior, rzodkiewka)adowymi – pieczywo razowe, wieloziarniste i pszenndawania dzieciom kanapek należy za każdym razjone – umieszczone osobno, aby każde dzieciej opcji. ść 200ml i kaloryczność 100-150kcal; wa, jarzynowa, ogórkowa, żurek, krupnik należy przynych) lub mięsnych z dodatkiem głównego składnikaonych ilościach. Podprawianie zup niskotłuszczową  zaprawiania mąką lub zasmażką, ramatura 200g i kaloryczność 200-350 kcal; 70g: udo z kurczaka, kotlet mielony (karczek, fillety schabowe (schab, filet z indyka), bitki wołowtka b/k, filet z indyka, kurczaka), pulpety z mięsa mtka b/k, filet z indyka, kurczaka) sne – mączne – 200g: pierogi, naleśniki, kluski na wka – 50g, ziemniaki 100g lub zamiennik (kasza, ryż 5adu w przeliczeniu na jedno dziecko winna wynosić ejmować swoim zakresem dwa dania mięsne, dwa dź rybne w ciągu tygodnia. 350 kcal; o wypieku, sałatka owocowa, naleśniki z konfiturą,i, kisiel, galaretka z owocami, ciastka owsiane, koktieczone, owoc (banan, mandarynki, jabłko, gruszka)agał od Wykonawcy, aby w ramach realizowanegolnej diety (bezglutenowej, ze skazą białkową, z aarmowymi). Dzieci uczulone na produkty mleczne bnabiałowe zastępowane będą innymi produktami npy będą musiały mieć przygotowane posiłki alternaalnej diety wykonywane jest w ramach realizacji prz ofercie dla poszczególnych rodzajów posiłków w podwieczorku. jest do przygotowania posiłków o najwyższym kości z uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarz wymogami Państwowego Inspektora Sanitarnego,ych w tym zakresie aktów prawnych. Wykonawca bowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w z weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. anie w procesie żywienia następujących produktówuszu Społecznego 

rąco, zielenina (pomidor, ka), kanapki – zgodnie zenne.,  razem dołączyć do nich ziecko miało możliwość  przygotować na wywarach nika. Zupy na wywarach z wą śmietaną lub mlekiem k, filet z kurczaka, indyka, łowe, gulasz (szynka b/k, sa mielonego (szynka b/k, i na parze, kopytka – ryba  ryż 50g) osić ok. 500kcal. Kalkulacja wa dania półmięsne, jedno urą, biszkopty, herbatniki, koktajl mleczno-owocowy, ka) ego zamówienia zapewnił  z alergią pokarmową lub ne będą otrzymywały zupę i np. ser – wędliną. Dzieci ernatywne. Przygotowanie i przedmiotu zamówienia i  w ramach standardowej ym standardzie, na bazie linarnych, z wykluczeniem ego, norm systemu HACCP ca będzie przygotowywał i w zakresie personelu i tów: 
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- konserw, 
- przypraw typu Vegeta, 
- kostek rosołowych, 
- tłuszczów utwardzonych 
- produkty z glutaminianem
- produkty z syropem gluko
- parówki, 
- produktów masłopodobn
- mięso odkostnione mech
- wędlin z dodatkiem prep
- posiłki sporządzane na ba
- posiłki na bazie Fast Food
- mrożonych potraw, 
- produktów spożywczych 15. Obowiązkiem Wykonawcy przygotowanych i dostarczongodziny, zawartości próbki próbek. 16. Zgodnie z wymogami Państwydany w czasie 4 godzinposiłków GHP/GMP powinna
- gorące zupy: +75°C, 
- gorące drugie dania: +63°
- potrawy serwowane na z17. Wykonawca najpóźniej na świadczenia usług ustali i prokres kolejnego miesiąca, zzmiany sugerowane przezWykonawca bez zgody Zatrakcie realizacji przedmiot18. Jadłospis wraz podaniemposiłku winien być sporząd19. Wykonawca dostarcza poWykonawca dba o właściwi estetyczne) oraz właściwie20. Do obowiązków Wykonapokonsumpcyjnych niezale21. Wykonawca zobowiązany do podpisu dyrektorowi lstanowi potwierdzenie dat22. Wykonawca oświadcza, żewydane przez Państwoweg23. Stan posiłków i sposób dEpidemiologicznej. 24. W przypadku awarii lub inzapewnić posiłki o nie gorsany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu S

 ych tj. margaryn, masło – umiarkowanie, anem sodu i innych chemicznych środków smakowycglukozowo-fruktozowym, obnych i seropodobnych, echanicznie (MMO), reparatów białkowych (soja) lub skrobii modyfikowaa bazie półproduktów, Food, ych przetworzonych technologicznie z dużą ilością śrwcy jest przechowywanie próbek pokarmowczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnaństwowej Inspekcji Sanitarnej, posiłek w formie dzin od momentu jego sporządzenia (wyprodukoinna wynosić odpowiednio:  +63°C,  na zimno: +4°C. na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem każdeg i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu proa, zamawiający ma prawo do dokonania zmian wrzez Zamawiającego w jadłospisie będą wiążąy Zamawiającego nie może zmieniać zatwierdzmiotu umowy. iem gramatury i kaloryczności składników wcrządzany przez dietetyka i poświadczony jego im posiłki własnym transportem i samodzielnaściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorąciwie dobrane do wieku dzieci. onawcy należy także codzienny odbiór pojezależnie od ich ilości.  any jest prowadzić ewidencję dostarczanych poswi lub osobie upoważnionej w każdym dniu  daty, godziny oraz ilości posiłków. a, że posiada pełne uprawnienia potrzebne dowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. b dowożenia musi spełniać wymogi Państwowb innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawgorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. uszu Społecznego 

wych, owanej, ią środków chemicznych. mowych ze wszystkich odzin z oznaczeniem daty, zialnej za pobieranie tych ie cateringu musi zostać dukowania). Temperatura żdego kolejnego miesiąca  propozycje jadłospisu na an w jadłospisie.Wszelkie iążące dla Wykonawcy. ierdzonego jadłospisu w  wchodzących w skład o imienną pieczątką.  ielnie je przygotowuje. gorące, świeże, smaczne ojemników i odpadów  posiłków i przekładać ją niu dostawy. Ewidencja e do świadczenia usługi wowej Stacji Sanitarno-nawca jest zobowiązany 
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25. W cenie oferty należy uwpotrzeby. 26. Zamawiający zastrzega sobtrwania umowy. Rozliczenibędzie na podstawie faktyc27. Cena jednostkowa posiłku 28. Wykonawca jest zobowiązbazie produktów najwyższe29. Posiłki muszą spełniać wymprzedszkolnych w wieku obyć przygotowywane z pół30. W przypadku wzmożoneprzysługuje prawo do ograWykonawcy co najmniej na31. W przypadku wyjazdu dzieprzeznaczonych na wyżywipoinformuje Wykonawcę owyprzedzeniem.  32. Klauzule społeczne (zgodn1) Wykonawca przy realizacji trwania Projektu (czyli min
- 1 osobę bezrobotną w zatrudnienia i instytucja
- 1 osobę niepełnosprawrehabilitacji zawodowe
- 1 osobę, o której mowaOsoba ta ma wykonywać cz2) Zamawiający dokona ocenpodstawie informacji zawo spełnieniu klauzul społecz3) Na wezwanie Zamawiającspełnienie ww. warunku, wnależących do katalogu ososób bezrobotnych lub takinformację, czym się b(wykonywania przedmiotu4) Wykonawca, który nie wyzałączy dokumentu w w postępowaniu, a umoWykonawcą. any przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu S

 uwzględnić koszt posiłków standardowych i d sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zazenie finansowe Wykonawcy za usługi z Zamawktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednoiłku winna zawierać koszt przygotowania i dostarwiązany do przygotowania posiłków o najwyżsyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z norm wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matku od 3 do 6 lat oraz Instytutu Żywności i Żywie półproduktów. żonej zachorowalności lub nieobecności dzieograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem doej na 3 dni przed. dzieci na wycieczkę Wykonawca zobowiązuje siężywienie do przygotowania tzw. „suchego prowiacę o planowanej wycieczce telefonicznie lub osoodnie z art. 29 ust. 4 ustawy -Prawo zamówień pacji zamówienia zatrudni na podstawie umowy o min. do 31 sierpnia 2018r.) na min. ¼ etatu (umoą w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 rtucjach rynku pracy, lub rawną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1owej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. ać czynności związane bezpośrednio z realizacją oceny spełniania powyższego warunku udziału zawartych w złożonym przez Wykonawcę w oołecznych, w oparciu o zasadę spełnia –nie spełnającego, wybrany Wykonawca dostarczy dokumu, w terminie 5 dni od daty wezwania, określająosób, o którym mowa powyżej tj. osób z niep takich, o których mowa w przepisach o zatrudnę będzie zajmowała dana osoba przy reiotu umowy).  wykaże spełnienia w/w warunku udziału w pw przedmiotowym zakresie, zostanie wykumowa w sprawie zamówienia zawarta zouszu Społecznego 

 i dietetycznych w razie tu zamówienia w trakcie awiającym odbywać się ednostkowej. starczania.  yższym standardzie, na ormami HACCP. atki i Dziecka dla dzieci wienia. Posiłki nie mogą dzieci, Zamawiającemu  dokonania uprzedzenia e się w ramach środków owiantu”. Zamawiający  osobiście z 2 dniowym eń publicznych):  wy o pracę i na czas jego (umowa o pracę): 04 r. o promocji nia 1997 r. o pełnosprawnych, lub cją zamówienia.  iału w postępowaniu na w ofercie Oświadczeniu pełnia.  okument potwierdzający ślający dane osoby/osób  niepełnosprawnościami, rudnieniu socjalnym oraz  realizacji zamówienia w postępowaniu tj. nie wykluczony z udziału  zostanie z kolejnym 
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5) Za osoby z niepełnosprawnrealizacji zasady równośz niepełnosprawnościami ounijnych na lata 2014-20202014-2020/16(01)/05/2015
- osoby niepełnosprawnzawodowej i społeczne127, poz. 721, z późn. ustawy z dnia 19 sierpn231, poz. 1375).  6) Za osobę bezrobotną, uwpromocji zatrudnienia i ins7) Za osoby, o których mowktórych mowa w Ustawie oNr 43 poz. 225). 33. Zamawiający nie dopuszcza  Termin realizacji zamówienia: od   IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAOfertę może złożyć Wykonawca, k1. Dysponuje niezbędną wied2. Wykona przedmiot zamów3. Rozliczy się z Zamawiającym4. Przyjmie zlecenie przedZamawiającym a Wykonaw5. Wymagania wobec Wykon1)  brak powiązań z zamawiPrzez powiązanie osobowzamawiającym lub osobazamawiającego lub osobamprzygotowaniem i przeprpolegające w szczególności 

 uczestniczeniu w spó
 posiadaniu co najmn
 pełnieniu funkcji czpełnomocnika; 
 pozostawaniu w powinowactwa w lprzysposobienia, opiany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu S

rawnościami, zgodnie z definicją wynikającą z Wości szans i niedyskryminacji, w tym domi oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 m2015 uważa się:  awne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia cznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychźn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychiczierpnia1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego uważa się osobę, o której mowa w  art. 2 usi instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. Nr 149owa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, wie o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca szcza możliwości składania ofert wariantowych.: od 4 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. W ZAPYTANIU OFERTOWYM ca, który: iedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówiówienia w terminie. jącym na podstawie faktury VAT/ rachunku. rzedmiotowego zadania w formie pisemnnawcą. konawcy: awiającym pod względem osobowym i kapitałowymbowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne sobami upoważnionymi do zaciągania zoboobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czeprowadzeniem procedury wyboru wykonawości na: w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki oajmniej 10% udziałów lub akcji; ji członka organu nadzorczego lub zarządzającew związku małżeńskim, w stosunku p w linii prostej lub bocznej do drugiego stopn, opieki lub kurateli. uszu Społecznego 

Wytycznych w zakresie dostępności dla osób zyzn w ramach funduszy a 8 maja 2015 r. (MIiR/H nia 1997 r. rehabilitacji nych (Dz. U. z 2011 r. Nr chicznymi, w rozumieniu ego (Dz. U. z 2011 r. Nr 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o r 149, z późn. zm.).  ym, uważa się osoby, o wca 2003 r. (Dz. U. 2011 ch.  ówienia. mnej umowy między ym. ne powiązania między zobowiązań w imieniu ego czynności związane z nawcy, a wykonawcą, ółki osobowej, ającego, prokurenta lub u pokrewieństwa lub stopnia lub w stosunku 
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 V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOferent powinien przedstawić ofeoryginału(załącznik nr 1Formularz Oferta powinna: 1. posiadać datę sporządzenia2. zawierać adres oferenta, n3. być sporządzona w formie 4. podpisana czytelnie przez W  VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SOferta powinna być dostarczona oadres: Przedszkole Niepubliczne „100 Busko-Zdrój- do dnia 21.08.20 Oferty złożone po terminie lub benie są do tego upoważnione nie bęOferent może przed upływem termW toku badania i oceny ofert Zamzłożonych ofert. Niniejsze zapytanie zostało opubliWykonawca pokrywa wszystkie ko  VII. OCENA OFERTY Zamawiający dokona oceny Cena – 100%   VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCO wyborze najkorzystniejszej oferinternetowej znajdującej się pod a  IX. DODATKOWE INFORMACOsoba do kontaktu: Anna Mazur 6Niniejsze zapytanie ofertowe nie   any przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu S

GOTOWANIA OFERTY ofertę na formularzu załączonym do niniejszegolarz ofertowy). zenia,  ta, numer telefonu, numer NIP, mie pisemnej w języku polskim, zez Wykonawcę. IN SKŁADANIA OFERT na osobiście lub przesłana za pośrednictwem: pne „SMERFUŚ” Anna Mazur w Busku-Zdroju; ul. 8.2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu)b bez obowiązujących załączników lub podpisanie będą rozpatrywane.  terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoZamawiający może żądać od oferentów wyjaśnieublikowane na stronie internetowej www.przedie koszty związane z przygotowaniem i dostarczey ważnych ofert na podstawie następZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pood adresem www.przedszkolesmerfus.pl MACJE  ur 602407096.  nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.Przedszkole Niepubliczne „SMuszu Społecznego 

zego zapytania w formie m: poczty, kuriera - pod ; ul. ppłk. Srogiego 1; 28-ywu). isane przez osoby, które  swoją ofertę. śnień dotyczących treści zedszkolesmerfus.pl rczeniem oferty. stępujących kryteriów: a pośrednictwem strony wy.  „SMERFUŚ”Anna Mazur 
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 Nazwa Oferenta: ………………………………………Adres Oferenta: ………………………………………Adres do korespondencji: …………………Numer telefonu/ adres e-mail: ………Strona internetowa: http://………………REGON ……………………………………………………………odpowiadając na zapytanie na usNiepublicznego „SMERFUŚ” Anna 0029/17 pt. „Mały Technik” oferu 1. Oferuję/emy wykonanie kompleks
- jednostkowa cena śniadania 
- jednostkowa cena obiadu –...
- jednostkowa cena podwieczoRazem brutto: ............................................. (słowniezłotych:........................................ 2. Deklaruję/my  ponadto  termin ofertowym. 3. Przyjmuję do realizacji postanow4. Oświadczam, iż spełniam warunk5. Nie jestem powiązany z zamawiaPrzez powiązanie osobowzamawiającym lub osobazamawiającego lub osobamprzygotowaniem i przepropolegające w szczególności • uczestniczeniu w spóany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu S

Załącznik nr 1 do zaOFERTA …………………………………………………………………..…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………  NIP ……………………………..………………………a usługę cateringu dla dzieci, które będą uczęsznna Mazur w Busku-Zdrojuw ramach projektu nferuję/emy wykonanie przedmiotowego zadanialeksowego przedmiotu zamówienia za cenębruttozłnia –........................ x 6600 szt. = ..................................... ....................... x 6600 szt. = ..................................... eczorka –................x 6600szt. = ..................................... ...................., .................................................................................................................min  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  zapisami  nowione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowrunki określone w zapytaniu ofertowym.  awiającym pod względem osobowym ani kapitałowybowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne sobami upoważnionymi do zaciągania zoboobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czeprowadzeniem procedury wyboru wykonawości na: w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki ouszu Społecznego 

do zapytania ofertowego  Formularz ofertowy …………………………………………….. …………………………………………….. …….…………………………………..….. ……..….……………….…..…………….. ………..………………….……………….. ……………………………….………….. zęszczać do Przedszkola tu nr RPSW.08.03.01-26-ania: tozł: 
.................................... brutto). mi  podanymi w zapytaniu rtowym, warunki.  owym. ne powiązania między zobowiązań w imieniu ego czynności związane z nawcy, a wykonawcą, łki osobowej, 
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• posiadaniu co najmn• pełnieniu funkcji człpełnomocnika; • pozostawaniu w powinowactwa w linii pprzysposobienia, opieki lub Jednocześnie stwierdzam/y, iż śskładaniem fałszywych oświadczeń  ……………………………….………….………………… (Data i miejsce)      Przystępując do postępowania o uuczęszczać do Przedszkola Niepuprojektu nr RPSW.08.03.01-26-0021) Oświadczam, że przy rzamówienie będzie rejednej z poniższych grua) osoby z niepełnospb) osoby bezrobotne, c) osoby, o których mo2) Przy realizacji zamówie   ……………………………….………….………………… (Data i miejsce)    
any przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu S

ajmniej 10% udziałów lub akcji; ji członka organu nadzorczego lub zarządzającew związku małżeńskim, w stosunku pii prostej lub bocznej do drugiego stopniai lub kurateli. iż świadomy/i jestem/śmyodpowiedzialności czeń.    ……………………………..........................................   (Pieczęć i podpis/y  oferenta)a o udzielenie zamówienia na usługę cateringu diepublicznego „SMERFUŚ” Anna Mazur w Busk0029/17 pt. „Mały Technik” rzy realizacji zamówienia będą stosowane klaue realizowane przez minimum 1 zatrudnioną  grup: osprawnościami, ne,  h mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.wienia osoby te będą zajmowały się…………………………   ……………………………..........................................   (Pieczęć i podpis/y  oferenta)
uszu Społecznego 

ającego, prokurenta lub u pokrewieństwa lub opnia lub w stosunku   karnej związanej ze ................................................ nta) gu dla dzieci, które będą Busku-Zdroju w ramach klauzule społeczne, tzn. oną osobę należąca do ym. …………………………………………………… ................................................ nta) 


