Zapytanie ofertowe nr 2/2015
Na wynajem kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi, prowadzenie żywienia uczniów
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem w wynajmowanych
pomieszczeniach.
I. Zamawiający
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, reprezentowany przez
Dyrektora Panią Grażynę Wardak-Dymek.
Siedziba: Ciemne ul. Wołomińska 208; 05-250 Radzymin.
II. Termin realizacji:
1. wynajem kuchni i prowadzenie żywienia w terminie 1 września 2015 r. – 30 lipca 2016.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) wynajem kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi w budynku Zespołu.
2. Prowadzenie żywienia w wynajmowanych pomieszczeniach na następujących zasadach:
a) dla uczniów Szkoły Podstawowej: przygotowanie i wydawanie obiadów składających się
z zupy, drugiego dania i kompotu.
b) dla dzieci Przedszkola: przygotowanie i wydawanie wyżywienia składającego się z
trzech posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku. Planowana liczba dzienna 50 posiłków.
3. Warunki zamówienia:
a) przygotowanie posiłków na zasadach racjonalnego żywienia, na bazie produktów
najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP. Wyklucza się posiłki na
bazie półproduktów.
b)jadłospis układany jest przez wykonawcę na 10 dni i uzgadniany z zamawiającym.
c) wydawanie posiłków w godzinach uzgodnionych z Dyrektorem placówki.
4. Obowiązki oferenta:
a) opłata czynszu do dnia 15 każdego miesiąca, pokrywanie oprócz czynszu opłat za prąd
i gaz (z podliczników), nieczystości zgodnie z ustaleniem z zamawiającym.
b) utrzymanie podmiotu najmu w należytym porządku sanitarnym.
c) wynajmowane pomieszczenia nie mogą być podnajmowane innym podmiotom.
d) przed zawarciem umowy nastąpi komisyjne przekazanie wynajmowanych pomieszczeń
Oferentowi, a po jej zakończeniu komisyjny odbiór od Oferenta.
IV. Opis przygotowania oferty
1) informacje
a) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę . Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem ofert.
b) oferta musi być przygotowana czytelnie, w języku polskim oraz musi być podpisana
przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta
określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej oferenta.
2. Oferta powinna być zawierać następujące dokumenty:
a) propozycje czynszu za wynajem kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi proponowane
ceny na żywienie.
b) aktualne zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej lub aktualny odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania Ofert.
3. Termin składania ofert:
18 sierpnia 2015 r. – 20 sierpnia 2015 r.
Otwarcie ofert nastąpi 20 sierpnia 2015 r. o godz. 10 00 w sekretariacie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskie w Ciemnem ul. Wołomińska
208; 05-250 Radzymin.

