
Dzierżoniów 1 grudnia 2021 r. 

  

Informacja cenowa 

Dyrektor Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie zaprasza do złożenia oferty na 
przygotowanie posiłków z dostawą bezpośrednio do domów podopiecznych 
Dziennego Domu Senior + a w sytuacji zmiany wytycznych z dostawą do Dziennego 
Domu Senior + w Dzierżoniowie. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 16 ust 1 Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych Dziennego Domu Senior + o wartości nieprzekraczającej kwoty 
130 000 zł. wprowadzonego Zarządzeniem nr 8/2021 Dyrektora Dziennego Domu 
Senior + z dnia 19 lutego 2021 r. 

Zamawiający 

Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie 

ul.  Świdnicka 35 

58-200  Dzierżoniów 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Klasyfikacja zamówienia według cpv:  55321000-6; 5532200-6; 55520000-
1 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ciepłego posiłku w formie zupy z 
dostawą do Dziennego Domu Senior + przy ulicy Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie w 
2022 roku dla około 70 osób, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
świątecznych. 

W sytuacji zawieszenia działalności Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie w 
związku z sytuacją pandemiczną konieczny będzie dowóz posiłku bezpośrednio do 
mieszkania domowników. Listę adresową wskaże Dzienny Dom Senior + w 
Dzierżoniowie. 

Zamawiający  oświadcza, że wskazana powyżej liczba osób ma charakter wyłącznie 
szacunkowy, a rzeczywista ilość zamawianych posiłków wynikać będzie z bieżących 
potrzeb zamawiającego, zależnych od frekwencji. 

Wymaga się, aby posiłki były gorące, świeże, obiady codziennie gotowane,  
urozmaicone i przygotowywane z zachowaniem norm kalorii, składników 
pokarmowych, wartości odżywczych, mineralno-witaminowych obowiązujących przy 
żywieniu osób dorosłych, a także właściwych walorów smakowych. 

W sytuacji stacjonarnego działania Dziennego Domu Senior + zupy będą dostarczane 
do siedziby Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie przez wykonawcę w  
naczyniach jednorazowych. Te z kolei znajdować się będą w termosach wykonawcy 
oraz przywożone będą, samochodem wykonawcy spełniającym wymogi sanitarne 
obowiązujące w przypadku przewozu gotowych posiłków. 

1. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających 



2. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej lub wariantowej. 
3. Dopuszcza się negocjacje ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli oferty. 

Wówczas zaprasza  się do składania ofert ostatecznych i spośród nich 
wybiera najkorzystniejszą cenowo ofertę lub unieważnia postępowanie, 
 jeżeli najkorzystniejsza zaoferowana jest zbyt wysoka.    

4. Czas trwania umowy: od 3 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. 

Warunki udziału w postępowaniu: 

1.  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę 
i doświadczenie oraz spełniać poniższe wymagania tj.: 

a. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b. dysponować odpowiednim zapleczem technicznym oraz zasobami 
umożliwiającymi wykonanie zamówienia, 

c. znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej 
prawidłowe wykonanie zamówienia, 

d. nie zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

e. nie podlegać wykluczeniu ze względu na podstawy, o których mowa w 
artykule 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. – prawo zamówień 
publicznych 

f. nie  jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym, 
g. wypełnić w języku polskim załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

Termin realizacji zamówienia: 

Od dnia 3 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku 

Opis wymagań stawianych wykonawcy 

1. Zupa – minimum pół litra zupy gotowanej na wywarze mięsnym, dostarczona 
w naczyniu jednorazowym, zamkniętym, ciepła. 

2. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem. 
3. Ilość zamawianych posiłków uzależniona będzie od liczby seniorów obecnych 

na zajęciach. Ilość posiłków określona będzie przez zamawiającego codziennie 
do godz. 10:00. 

4. Zupa dostarczana będzie na adres poszczególnych domowników. Adres 
udostępni Dzienny Dom Senior + po wcześniejszym podpisaniu umowy o 
przetwarzanie danych osobowych. Obiady dostarczane będą od godz 11:30 do 
domów seniorów – w sytuacji zamknięcia Dziennego Domu Senior +. 

5. W momencie zmniejszenia się ryzyka związanego z pandemią Sars-COV.2, 
obiad dostarczany będzie do siedziby Dziennego Domu Senior + w 
Dzierżoniowie w termosach należących do wykonawcy, o godzinie 13:00. 

6. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania 
zaleceń i norm obowiązujących i zalecanych przez Instytut żywności i żywienia,  
a także zasad zdrowego żywienia oraz zasad żywienia zbiorowego, jak również 
jakości i zgodności z warunkami umowy 

7. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi miesięcznie, w formie 
przelewu na rachunek bankowy wykonawcy, wskazany każdorazowo przez 
wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury przez 
wykonawcę. 



8. Strony ustalają, że cena jednego obiadu nie ulegnie zmianie przez okres 
obowiązywania umowy 

9. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy realizacji 
niniejszej umowy ponosi wykonawca. 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada, zawarte ubezpieczenia OC od  skutków 
niewłaściwego Wykonywania swoich usług. 

11. Do oferty należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej oraz zaparafowane wzór umowy (załącznik nr 2), oświadczenie  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3),  oświadczenie 
o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy wykonawcą,  
a zamawiającym (załącznik nr 4). 

 

Kryteria  oceny ofert: 

1. Cena oferty - ocenie będzie podlegała dzienna dawka wyżywienia dla 
jednej osoby – cena jednostkowa brutto oraz koszt ewentualnego 
dowozu posiłku bezpośrednio do mieszkania domowników, a także 
koszt opakowania. 

2. Wykonawca składający ofertę w niniejszym zapytaniu o cenę 
zobowiązany jest wykazać, że w okresie minimum 3 lat wykonał lub 
wykonuje systematyczne co najmniej dwie usługi przygotowania  
i dostawy wyżywienia dla grupy powyżej 20 osób, o wartości brutto nie 
niższej niż 30 000 zł każda. 

Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Dziennego Domu Senior +  
w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 35 58 – 200 Dzierżoniów. 

2. Oferty można składać drogą pocztową,  przesyłką kurierską, osobiście,  
do  dnia 15 grudnia 2021 roku do godz. 9:00. 

3. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto  
w złotych polskich. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, 
stanowiące integralną część oferty, muszą być podpisane przez 
wykonawcę, to osobę uprawnioną. 

4. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – 
na kopercie należy umieścić napis "przygotowanie posiłków z dostawą 
do Dziennego Domu Senior +”. Oferty, złożone po terminie i nie 
spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. W toku 
badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów 
wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
6. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz 

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz 
odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia 
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

 

 



Załącznik nr 1 

…………………………………… 

…………………………………… 

pieczęć 

 

 

Zamawiający: 

Dzienny Dom Senior + 

ul. Świdnicka 35 

58-200 Dzierżoniów 

OFERTA WYKONAWCY 

Pełna nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………... 

Adres …………………………………………………………………………………….. 

Nip ……………………………………………………………………………………….. 

Regon ……………………………………………………………………………………. 

nr konta bankowego ……………………………………………………………………. 

nr telefonu ……………………………………………………………………………….. 

upoważniony ………………………………… do reprezentowania wykonawcy w czasie 

procedury przetargowej. 

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składamy 

następującą ofertę. 

2. Firma jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi 

3. Posiadamy Uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z Przedmiotem 

zamówienia 

4. Posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 

także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub 

przedstawiamy Wraz z ofertą pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia 

5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

6. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udziale w zamówieniu Na 

podstawie artykułu 24 ustęp 1 i 2 ustawy PZP odpowiadając na  zapytanie 

cenowe dotyczące zapewnienia wyżywienia dla pensjonariuszy dziennego 



domu senior plus w Dzierżoniowie w okresie od 4 stycznia 2021 do 31 grudnia 

2021  składamy niniejszą ofertę: 

 cena obiadu brutto…………………………. 

 koszt opakowania brutto…………………… 

 koszt dowozu do mieszkania domownika brutto…………………………. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z  warunkami zamówienia oraz 

załącznikami do zapytania cenowego i nie wnosimy do nich, jak również do 

sposobu przekazywania nam informacji przez upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego żadnych zastrzeżeń. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy zobowiązani naszą ofertą od 4 stycznia 2021 roku. 

9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy, 

której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego 

10. Oświadczam, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej odnoszącej się do przedmiotu 

zapytania cenowego przez cały okres trwania umowy. 

11. Upoważniam Dyrektora Dziennego Domu  plus w Dzierżoniowie lub 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego do przeprowadzania wszelkich 

badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i 

przedłożonych informacji oraz wyjaśnienia finansowych i technicznych 

aspektów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Umowa ……….../2021 

 zawarta w dniu……………………  2021 r. 

pomiędzy 

Dziennym Domem Senior + w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 35 w imieniu którego działa 

dyrektor -  Anna Polowczyk, zwanym w treści umowy "Zamawiającym", 

 a: 

………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: zwanym w treści umowy "Wykonawcą", o następującej 

treści: 

Przedmiot zamówienia 

§1 

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, będąca integralną 
częścią niniejszej umowy, Zamawiający zleca Wykonawcy realizację usługi w 
zakresie zapewnienia, przygotowania i dostarczenia ciepłych posiłków do 
Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie w ilości około 70 sztuk dziennie w 
okresie od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

§2 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy codzienne przygotowanie ciepłych, 

świeżych posiłków w formie zup, dla osób dorosłych. 
2. Posiłki mają odpowiadać normom kalorii, składników pokarmowych, 

wartości odżywczych mineralną witaminowych obowiązujących przy 
żywieniu osób dorosłych zgodny z SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłków do siedziby 
Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie w określonych godzinach, w 
sytuacji zawieszenia działalności Dziennego Domu Senior + w czasie 
pandemii  wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłku 
bezpośrednio pod adres seniora. 

4. Adresy  seniorów udostępni Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie. 
5. Do godz. 10:00 Zamawiający składać będzie Wykonawcy zamówienie na 

określoną ilość porcji obiadowych do przygotowania w danym dniu. 
6. Zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia jadłospisów codziennie wraz 

z dostarczonymi posiłkami. 
7. Zezwala się na posiłki jarskie maksymalnie 2 razy w tygodniu. 
8. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie u Wykonawcy z użyciem 

sprzętu będącego w jego posiadaniu. 
9. Obiady dostarczane  będą do siedziby Dziennego Domu Senior + w 

Dzierżoniowie przez Wykonawcę  w jego termosach, samochodem 
spełniającym wymogi sanitarne obowiązujące w przypadku przewozu 
gotowych posiłków. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania próbek żywności, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§3 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania wykonania 



przedmiotu umowy przez Wykonawcę pod względem przestrzegania 
obowiązujących przepisów sanitarnych i zaleceń państwowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej jak też innych wymogów w szczególności 
w zakresie świeżości potraw i terminu przydatności do spożycia oraz 
estetyki wydawania posiłków. 

2. Zgłoszone przez zastrzeżeń uwzględnione uwzględnia niezwłocznie  
przez wykonawcę. 

§4 
Wykonawca nie może powierzyć wykonania obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy innemu Wykonawcy. 

Wynagrodzenie 
§5 

1. Za wykonane usługi Wykonawcy przysługuje zapłata wynikająca z iloczynu 
ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 
zamawiającego oraz faktycznej ilości wydawanych posiłków potwierdzonej 
przez zamawiającego 

2. Do celów rozliczeniowych strony przyjmują następujące stawki cenowe: 
a) jeden ciepły posiłek/zupa – cena………………………. 
b) transport posiłku do mieszkań seniorów ……………. zł /szt (ewentualnie) 

3. Cena obowiązywać będzie przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie 
podlegała zmianom. 
4. Przyjmuje się, że okresem rozliczeniowym za wykonanie usługi będzie miesiąc 
kalendarzowy. 
5. Wykonawca będzie wystawiał faktury/rachunki do 7 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym usługi zostały wykonane. 
6. Zapłata miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy następować 
będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
faktury/rachunku zamawiającego. 
7. Faktury/rachunki wykonawcy powinny być wystawiane według poniższych 
danych: 
Nabywca: Gmina Miejska Dzierżoniów Rynek 1, NIP 882 100 034, 
Odbiorca:  Dzienny Dom senior plus ulica Świdnicka 35 Dzierżoniów, 
z dopiskiem przygotowanie posiłków dla dziennego domu senior plus w 
Dzierżoniowie. 

Odstąpienie od umowy 
§ 6 

1. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja poszczególnych części przedmiotu umowy 
opóźnia się z winy wykonawcy albo, jeżeli przedmiot umowy jest 
wykonywane w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową zamawiający może 
wezwać wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości i wyznaczyć mu w tym 
celu odpowiedni termin. po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu, zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. 

2. Ponadto zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia 
dodatkowego terminu do jej wykonania w przypadku   nastąpienia 
upadłości wykonawcy lub przedłużenia mu przez wykonawcę wniosku o 
ogłoszenie jego upadłości wydania nakazu zajęcia majątku wykonawcy lub 
zrzeczenia się przez wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,  
przystąpienia przez wykonawcę do likwidacji swojej firmy. 

      3.  wykonawca  może odstąpić  od umowy,  gdy zamawiający opóźni się o 



ponad 30 dni z zapłaceniem należnego wykonawcy wynagrodzenia. Przed 
odstąpieniem od umowy z przyczyn, o jakiej mowa wykonawca zobowiązany jest 
dodatkowo wezwać zamawiającego do zapłaty i wyznaczyć W tym celu co 
najmniej 7 dniowy termin. 
     4. Umowa może ulec rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym również w 
wyniku obustronnego uzgodnienia stron. 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej odnoszącej się 
do przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wobec trzecich osób związane 
z nie rzetelnie wykonaną usługę. 

3. Wszystkie spory na tle wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być 
rozstrzygnięte polubownie będą rozpatrywane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby zamawiającego. 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych umową  zastosowanie będą mieć przepisy 
Kodeksu Cywilnego . 
 

§ 9 
Każda zmiana postanowień umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej 

§ 10 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 4 stycznia 2021 do 31 grudnia 
2021 r. 

§ 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

pieczęć 

 

 

Dzienny Dom Senior + 

ul. Świdnicka 35 

58-200 Dzierżoniów 

 

 

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu na 

przygotowanie posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Senior +  

w Dzierżoniowie wraz z ich dostawą bezpośrednio do mieszkań seniorów, 

a w sytuacji zmiany wytycznych, do Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

pieczęć 

 

 

 

Dzienny Dom Senior + 

ul. Świdnicka 35 

58-200 Dzierżoniów 

 

 

Oświadczam, że brak jest powiązań kapitałów i osobowych pomiędzy wykonawcą  

a zamawiającym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


