
 
 

 
 
 

 

Środa Wielkopolska, dnia 28.02.2017r.  
 
 

Zapytanie ofertowe 
 
 

Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2 w Środzie Wielkopolskiej, dla 
Partnera projektu Gminy Środa Wielkopolska/Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, 
ul. Sportowa 9, 63-000 Środa Wielkopolska zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na 
artykuły spożywcze i napoje na potrzeby bieżącego funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego dla 
uczestników projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 
Zapytanie ofertowe 
1. Zamawiający: 

Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2,  w Środzie Wielkopolskiej 
dla Partnera projektu: 
Gminy Środa Wielkopolska/ Ośrodka Pomocy Społecznej  w Środzie Wielkopolskiej  
ul. Sportowa 9c   
63-000 Środa Wielkopolska 
 

Charakter zamówienia: 
Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia (opis przedmiotu zamówienia – formularz wyceny) zostały 
określone w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. 
  
Sposób przygotowania oferty: 
W załączonym formularzu wyceny należy wpisać cenę jednostkową każdego z opisanych produktów. 
Specyfikacja  jakościowo – cenowa będzie stanowiła podstawę wyboru oferty.  
  
Osoby do kontaktu: 
Alicja Szymczak tel. 695282512, email: sroda.efs@op.pl 
  
2. Termin realizacji: 

Od daty  20.03.2017r. do 30.09.2018r. - szczegółowe terminy  dokonania zakupów artykułów 
spożywczych zostaną  ustalone z Zamawiającym.  

 
3. Miejsce realizacji zamówienia: odbiór towaru przez Zamawiającego.  

 
4. Opis przygotowania oferty cenowej: 

a) ofertę należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Sportowej 9,  63-000 Środa 
Wielkopolska osobiście lub drogą elektroniczną na adres: sroda.efs@op.pl do dnia 13 marca 
2017 r. do godz. 10.00 

b) propozycję cenową należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania. 
 

5.   Kryteria oceny oferty:  
a) Ocenie podlega cena (w złotych brutto) wynikająca z formularza wyceny, stanowiącego Załącznik 
do niniejszego zapytania. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi 
podatkami i obciążeniami.  



 
 

 
 
 

 

       Sposób dokonania oceny oferty według kryterium „Cena”: 
Ocena zostanie dokonana poprzez wybór najniższych cen z  83 przykładowych 
produktów wytypowanych  w Załączniku do zapytania. Za najkorzystniejszą ofertę 
zostanie uznana oferta, w której oferent przedstawi najwięcej produktów w 
najniższej cenie. 

 
b) W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej liczbie punktów, o wyborze oferty decydować 
będzie Zamawiający po przeprowadzeniu rozmów z oferentami. 

 
6. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności i nie stanowi 

zobowiązania do zawarcia umowy. 
 

 

 

Załącznik: 
1) Opis przedmiotu zamówienia – formularz wyceny. 
 


