
   
 

Informacje o ogłoszeniu

Treść ogłoszenia została zmieniona

Poszukujemy  firmy  cateringowej  do  obsługi  nowo  utworzonego  Niepublicznego
Anglojęzycznego  Przedszkola  „MAGIC  NURSERY”-Filia.  Firma  powinna  dysponować
możliwości  obsługi  przedszkola  (baza,  kadra,  atesty).  Zamówienie  dotyczy  dostarczania
posiłków dla dzieci w wieku 3-6 lat (śniadanie, obiad w postaci drugiego dania ).

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać pocztą na adres: Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole „ MAGIC
NURSERY” ul. Kolejowa 22, 59-100 Polkowice lub emailem: przedszkolemagic@wp.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przedszkolemagic@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioleta Kliza

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zapytania jest  zapewnienie całodziennych posiłków dla 20 dzieci  x 10 zł
stawka  dzienna  x  22  dni  roboczych  (średnio)  w  miesiącu  x  12  miesięcy  dla  dzieci-
uczestników  projektu.  Okres  trwania  projektu  wynosi  12  miesięcy.  Kwota  dostarczanych
posiłków na  powyższy  okres  wynosi  50 000  zł.  W filii  Niepublicznego  Anglojęzycznego
Przedszkola                              „ MAGIC NURSERY” mieszczącym się w Polkowicach przy,
ul.  Rynek  37,  gmina  Polkowice.
2. Pakiet żywieniowy powinien zawierać:
- śniadanie + napój,
- obiad w postaci drugiego dania + napój
3.  Oferta  powinna  obejmować:  gotowanie,  przygotowanie,  dowożenie  i  dostarczanie
posiłków.
4. Oferta powinna zawierać informację składnikach posiłków (np. codziennie: pieczywo, ser,
wędlina, itd. Raz w tygodniu: ryba, itd.)
5.Termin  realizacji  zamówienia  1  stycznia  2019  do  31  grudnia  2019  roku.
6.Obowiązki  wykonawcy:  Liczba  posiłków będzie  uzależniona  od  liczby obecnych dzieci
przekazywana codziennie wykonawcy do godziny 7.15 przez obsługę przedszkola, natomiast
do  godz.  10.15  obsługa  przedszkola  poinformuje  wykonawcę  o  liczbie  obecnych  dzieci.
Wykonawca  dostarczy  zamawianą  liczbę  posiłków.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do
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dostarczania  posiłków  w  dni,  w  które  przedszkole  funkcjonuje  i  odbywają  się  zajęcia.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie, na 

bazie  produktów najwyższej  jakości  i  normami bezpieczeństwa zgodnymi ze  standardami
HACCP, w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla dzieci w wieku od 3 roku do 6 lat.
Posiłki  muszą  spełniać  wymogi  żywieniowe zalecane  przez  Instytut  Matki  i  Dziecka  dla
dzieci 
w  wieku  od  3  do  6  lat.  Posiłki  nie  mogą  być  przygotowywane  z  półproduktów.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zachowania  diet  pokarmowych  w  zależności  od
indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją uzyskaną od Zamawiającego (posiłki
uwzględniające  indywidualne  potrzeby  alergików);  posiłki  Wykonawca  dostarczać  będzie
własnym  transportem,  w  specjalistycznych  termosach  do  przewożenia  posiłków
i  opakowaniach  gwarantujących  utrzymanie  odpowiedniej  temperatury  (w  przypadku  dań
ciepłych  mają  być  one  utrzymane  w  temperaturze  do  momentu  wydania  dzieciom).
Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego odbioru we własnym zakresie i na własny
koszt resztek i opakowań po spożytych posiłkach. 
Tygodniowy  jadłospis  będzie  przygotowywany  przez  dietetyka  posiadającego  stosowne
kwalifikacje i doświadczenie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: polkowicki Miejscowość: Polkowice, gmina Polkowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zapewnienie całodziennych posiłków dla 20 dzieci, uczestników
projektu, w Niepublicznym Anglojęzycznym Przedszkolu „ MAGIC NURSERY” – Filii przy,
ul. Rynek 37, 59- 100 Polkowice.
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Przedmiot zamówienia

Pakiet żywieniowy powinien zawierać:

- śniadanie + napój, 

-obiad składający się z drugiego dania + napój 

Oferta  powinna:  gotowanie,  przygotowanie,  dowożenie  i  dostarczanie  posiłków.
Oferta powinna zawierać informację składnikach posiłków (np. codziennie: pieczywo, ser,
wędlina itd. raz w tygodniu: ryba itd.)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji 1 styczeń 2019 - 31 grudnia 2019 roku.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki  udziału  w  postępowaniu:  Posiadanie  uprawnień  do  wykonywania  określonej

działalności  lub  czynności  w  zakresie  odpowiadającym  przedmiotowi  zamówienia.

Wykonawca  posiada  zarejestrowaną  działalność  gastronomiczną  z  cateringiem.

Wykonawca  posiada  doświadczenie  min.1  rok  w  zakresie  świadczenia  usług

przygotowywania i dostarczania posiłków dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w ciągu ostatnich

3 lat przed upływem terminu składania ofert.( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy  –  w  tym  okresie)

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym niezbędnym do

wykonywania zamówienia: lokal gastronomiczny, pojazd – środek transportu do przewożenia
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żywności posiadający pozytywną opinię sanitarną wydaną przez Powiatową Stację Sanitarno

–  Epidemiologiczną,  pojemniki/termosy,  w  której  przewożona  będzie  żywność  są  zgodne

z wymaganiami systemu HACCP.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty  jakie  powinni  dostarczyć  wykonawcy  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków
udziału w postępowaniu: 

a)  Wykaz  zrealizowanych  zamówień  w  celu  dokumentacji  doświadczenia  w  zakresie
cateringu dla placówek.

b)  Oświadczenie  Wykonawcy,  że  posiada  pojemniki/termosy  niezbędne  do  realizacji
zamówienia  zgodne  z  wymaganiami  HACCP  w  ilości  odpowiedniej  do  ilości
przygotowywanych posiłków; 

c)  Kopia  pozytywnej  opinii  sanitarnej  wydanej  przez  Powiatową  Stację  Sanitarno  –
Epidemiologiczną na użytkowanie lokalu gastronomicznego z cateringiem;

d)  Kopia  aktualnego  odpisu  z  KRS  lub  innego  organu  rejestrowego  posiadającego  wpis
o prowadzeniu działalności gastronomicznej z cateringiem.

e)  Wykaz  minimalnych  składników  poszczególnych  posiłków  (propozycja  tygodniowego
jadłospisu).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium  oceny  oferty:  cena  brutto-80%  propozycja  składników  posiłków  (minimalne
składniki poszczególnych posiłków)-10% doświadczenie w świadczeniu usług dla placówek -
10%.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

„ MAGIC SCHOL” CHACZKO BEATA 

NIEPUBLICZNE ANGLOJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE " MAGIC NURSERY” - FILIA
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Adres

59- 100 Polkowice
dolnośląskie , polkowicki

Osoba d kontaktu

661 266 642

NIP

692 211 19 23

Tytuł projektu

„ MAGIC SCHOOL” CHACZKO BEATA
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