
Zapraszamy do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę. 

Dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie jako zamawiający, zaprasza  

Państwa do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia: 

Terminy:  Przewidywana liczba posiłków na dzień 14.01.2020: 

6 - 10 lipca 2020 65 

13 - 17 lipca  2020 65 

20 – 24 lipca 2020 45 

27 - 31 lipca  2020 65 

3 - 7 sierpnia  2020 65 

10 - 14 sierpnia 2020 45 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dwudaniowego obiadu. 

2. Proces przygotowywania oraz dostarczania posiłków odbywać się musi zgodnie                     

z wymogami sanitarnymi, zwłaszcza wymogami dobrej praktyki higienicznej. 

3. Posiłki będą przygotowywane przez osoby posiadające zaświadczenie lekarskie                    

z badań przeprowadzonych do celów sanitarno-epidemiologicznych w zakładzie 

spełniającym wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub 

wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od 

indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od zamawiającego 

(np.: posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, bezmięsnej, 

uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików). Posiłki muszą być urozmaicone 

oraz wysokiej jakości, zarówno do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki. 

5. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 5 dni roboczych i dostarczany 

Zamawiającemu do zatwierdzenia przed rozpoczęciem każdego kolejnego tygodnia 

świadczenia usług. Zamawiający ma prawo do dokonania zmian w jadłospisie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w godzinach ustalonych pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. Posiłki powinny być dostarczane w termosach                             

i pojemnikach, na które Wykonawca posiada odpowiednie atesty i certyfikaty. Wraz z 

żywnością Wykonawca dostarczy ekologiczne naczynia jednorazowe (sztućce, 

miseczki, talerze). 



 

7. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie codzienny odbiór pojemników i odpadów 

pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki zabierane będą w następnym 

dniu dostawy posiłków. Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcje we własnych 

pomieszczeniach termosów i opakowań, w których będą dostarczane posiłki, zgodnie 

z zasadami i przepisami sanitarnymi. 

8. Wykonawca jest gotowy do realizowania przedmiotu zamówienia w przypadku 

zakłócenia procesu technologicznego (z przyczyn niezależnych: braku energii 

elektrycznej, braku wody itp.) wytwarzanych posiłków, jest zobowiązany zapewnić 

posiłki o tej samej jakości na swój koszt z innych źródeł. 

9. Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zmiany liczby dzieci i liczby dostarczanych posiłków 

zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe Wykonawcy usługi                             

z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków 

i ceny brutto jednodniowego posiłku dla dziecka.  

10. O liczbie obiadów na dany dzień Wykonawca będzie informowany do godziny 9.30   

w dniu wykonania usługi. 

11. Posiłki powinny być dostarczane do Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Kościuszki 41 

w  Pruszkowie w godzinach ustalonych z Zamawiającym. Cena jednostkowa posiłku 

powinna zawierać koszt przygotowania i dostarczania. W cenie oferty należy 

uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności. 

 Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 

1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. 

posiada aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzające 

spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz 

możliwości prowadzenia cateringu 

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, 

ekonomicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT. 

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 



  

Należy podać cenę brutto za pełne wyżywienie dzieci w zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                            

z wykonaniem zamówienia. Cena nie będzie mogła ulec zwiększeniu przez cały okres trwania 

umowy. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji 

okaże się, ze nie uwzględnił wszystkich elementów niezbędnych do kompleksowego 

wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 

Ofertę należy przesłać w terminie do 21.01.2020 r. na adres: sekretariat@mdkpruszkow.pl 

Wszelkie pytania należy kierować na w/w mail. 

 


