
               Gręboszów, dnia 10.12.2019 r.  

 

Zaproszenie do złożenia oferty  cenowej na świadczenie usług w zakresie przygotowania  

i dostarczenia  ciepłego posiłku do Klubu SENIOR+ w Hubenicach 

 

 

w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz.U. 2019 poz. 1843) 

 

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie w/w usługi.  

 

Zamawiający: 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie; Gręboszów 137 ; 33-260 Gręboszów.  

 

1. Przedmiot i zakres zamówienia: 

Przygotowywanie i dostarczanie 15 porcji obiadów dwudaniowych  dziennie od poniedziałku 

do piątku dla Seniorów z Klubu SENIOR+ w Hubenicach.  

 

2.Termin realizacji zamówienia: 
2.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 

 

3.Okres gwarancji: 
nie dotyczy 

 

4. Wymagania: 

1) Zleceniobiorca oświadcza pisemnie, iż posiada niezbędny potencjał oraz umiejętności do 

wykonania przedmiotowego zadania, a osoby wykonujące i podające posiłek posiadać będą 

niezbędne przygotowanie i badania do wykonywania przedmiotu umowy. 

2)  Zleceniobiorca ma obowiązek współpracować z Zamawiającym w zakresie realizacji 

zamówienia. 

3) Zleceniobiorca do składanej oferty dołączy przykładowy tygodniowy jadłospis 

4) Zleceniobiorca w ofercie poda cenę  w przeliczeniu na jednego uczestnika. 

 

5. Kryteria wyboru: 

1. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 

wymogom i o najniższej cenie.  

2. Propozycję cenową proszę złożyć na załączonym formularzu i wraz z wymaganymi 

dokumentami: 

a) w siedzibie zamawiającego GOPS Gręboszów,.  

b) przesłać na adres  Ośrodka : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie;  

    33-260 Gręboszów 137 
c) przesłać na adres poczty elektronicznej: gops_greboszow@op.pl 

 

w terminie do dnia 30 grudnia  2019 r. do godz. 14.00 

 

6. Warunki płatności:  
1) Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia 
następnego miesiąca z wyłączeniem grudnia, za który rozlicznie nastąpi do 30 grudnia 2020 r.  

2) Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 

14 dni od daty wpłynięcia faktury do GOPS. 

 

Niniejsza informacja nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 

jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie ww. usługę.  

          

Kierownik  

       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

        /-/ mgr Elżbieta Ciochoń   


