
 
 

 
 
 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 
Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2, 63-000 
Środa Wielkopolska zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługę cateringową 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. 

 
Środa Wielkopolska, dnia 19.01.2017 r. 

Zapytanie ofertowe 
1. Zamawiający: 

Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej  
ul. Szkolna 2      
63-000 Środa Wielkopolska 
 

2. Przedmiot zamówienia: 
 Usługa cateringowa, tj. dostawa zestawów cateringowych na spotkania grupowe dla uczestników 
projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Przez usługę cateringową 
Zamawiający rozumie przygotowanie zestawów cateringu wraz z jego dostawą do miejsca 
prowadzonych spotkań tj.:  
 
a) dla Partnera Wiodącego: Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie 
Wielkopolskiej: 
 jednorazowo na spotkanie należy dostarczyć 63 szt. zestawów. Ogólna przewidywana liczba 

zestawów cateringowych podlegająca zamówieniu: 1512 szt. 
  zestaw cateringowy powinien składać się z następującego menu dla jednej osoby: 
- kawa, herbata, mleko, cukier, 
- ciastko/ciastka różne rodzaje po 150 gr na osobę lub zamiennie 100 gr ciastek/ciasta i 1 szt. 
owoc/przekąska typu tartinki, 
- woda mineralna minimum ¼ l na osobę. 
W ramach świadczonych usług Wykonawca będzie dostarczał catering sukcesywnie, zgodnie ze 
zgłaszanym każdorazowo zapotrzebowaniem przez Zamawiającego na wskazane spotkanie. 
 
b) dla Partnera Projektu: Gmina Środa Wielkopolska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie 
Wielkopolskiej: 
 jednorazowo na spotkanie należy dostarczyć 18 szt. zestawów.. Ogólna przewidywana liczba 

zestawów cateringowych podlegająca zamówieniu: 396 szt. 
  zestaw cateringowy powinien składać się z następującego menu dla jednej osoby: 
- kawa, herbata, mleko, cukier, 
- ciastko/ciastka różne rodzaje po 200 gr na osobę lub zamiennie 150 gr ciastek/ciasta i 1 szt. 
owoc/przekąska typu tartinki, 
- woda mineralna minimum ¼ l na osobę. 
W ramach świadczonych usług Wykonawca będzie dostarczał catering sukcesywnie, zgodnie ze 
zgłaszanym każdorazowo zapotrzebowaniem przez Zamawiającego na wskazane spotkanie. 
 
c) dla Partnera Projektu: Gmina Krzykosy/Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach: 
 jednorazowo na spotkanie należy dostarczyć 22 szt. lub 15 szt. zestawów. Ogólna przewidywana 

liczba zestawów cateringowych podlegająca zamówieniu: 1182 szt. 
  zestaw cateringowy powinien składać się z następującego menu dla jednej osoby: 
- kawa, herbata, mleko, cukier, 



 
 

 
 
 

 

 

- ciastko/ciastka różne rodzaje po 200 gr na osobę lub zamiennie 150 gr ciastek/ciasta i 1 szt. 
owoc/przekąska typu tartinki, 
- woda mineralna minimum ¼ l na osobę. 
W ramach świadczonych usług Wykonawca będzie dostarczał catering sukcesywnie, zgodnie ze 
zgłaszanym każdorazowo zapotrzebowaniem przez Zamawiającego na wskazane spotkanie. 
 
d) dla Partnera Projektu: Gmina Dominowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie: 
 jednorazowo na spotkanie należy dostarczyć 18 szt. lub 15 szt. zestawów.. Ogólna przewidywana 

liczba zestawów cateringowych podlegająca zamówieniu: 738 szt. 
  zestaw cateringowy powinien składać się z następującego menu dla jednej osoby: 
- kawa, herbata, mleko, cukier, 
- ciastko/ciastka różne rodzaje po 200 gr na osobę lub zamiennie 150 gr ciastek/ciasta i 1 szt. 
owoc/przekąska typu tartinki, 
- woda mineralna minimum ¼ l na osobę. 
W ramach świadczonych usług Wykonawca będzie dostarczał catering sukcesywnie, zgodnie ze 
zgłaszanym każdorazowo zapotrzebowaniem przez Zamawiającego na wskazane spotkanie. 
 
e) dla Partnera Projektu: Gmina Zaniemyśl/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu: 
 jednorazowo na spotkanie należy dostarczyć 17 szt. zestawów.. Ogólna przewidywana liczba 

zestawów cateringowych podlegająca zamówieniu: 323 szt. 
  zestaw cateringowy powinien składać się z następującego menu dla jednej osoby: 
- kawa, herbata, mleko, cukier, 
- ciastko/ciastka różne rodzaje po 200 gr na osobę lub zamiennie 150 gr ciastek/ciasta i 1 szt. 
owoc/przekąska typu tartinki, 
- woda mineralna minimum ¼ l na osobę. 
W ramach świadczonych usług Wykonawca będzie dostarczał catering sukcesywnie, zgodnie ze 
zgłaszanym każdorazowo zapotrzebowaniem przez Zamawiającego na wskazane spotkanie. 
 
 
f) dla Partnera Projektu: Stowarzyszenie Pomocy „SOS” w środzie Wielkopolskiej: 
 jednorazowo na spotkanie należy dostarczyć 20 szt. zestawów. Ogólna przewidywana liczba 

zestawów cateringowych podlegająca zamówieniu: 100 szt. 
  zestaw cateringowy powinien składać się z następującego menu dla jednej osoby: 
- kawa, herbata, mleko, cukier, 
- ciastko/ciastka różne rodzaje po 200 gr na osobę lub zamiennie 150 gr ciastek/ciasta i 1 szt. 
owoc/przekąska typu tartinki, 
- woda mineralna minimum ¼ l na osobę. 
W ramach świadczonych usług Wykonawca będzie dostarczał catering sukcesywnie, zgodnie ze 
zgłaszanym każdorazowo zapotrzebowaniem przez Zamawiającego na wskazane spotkanie. Spotkania 
będą odbywać w gminach powiatu średzkiego. 
 
 

2. Dokładna liczba zestawów na poszczególne spotkania będzie podawana Wykonawcy w dniu,  
w którym odbędzie się spotkanie do godz. 9.00. 

 
3. Termin realizacji: 

Od daty podpisania umowy do 30.09.2018 r. - szczegółowe terminy wykonania usługi wskaże 
Zamawiający.  

 



 
 

 
 
 

 

 

4. Miejsce realizacji zamówienia: według wskazań Zamawiającego. 
 

5. Opis przygotowania oferty cenowej: 
a) ofertę należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szkolnej 2,          

63-000 Środa Wielkopolska osobiście lub drogą elektroniczną na adres: 
pcprsrodawlkp@pro.onet.pl do dnia 26 stycznia 2017 r. do godz. 10.00 

b) propozycję cenową należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania. 
c) dopuszcza się składanie częściowych ofert. 

 
6.    Kryteria oceny oferty:  

a) Cena – 100%: 
Ocenie podlega cena (w złotych brutto) wynikająca z formularza cenowego, stanowiącego Załącznik 
do niniejszego zapytania. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi 
podatkami i obciążeniami.  

b) Sposób dokonania oceny oferty według kryterium „Cena”: 
Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg. wzoru: 
C=(Cmin:C0) x 100,  
gdzie: C – liczba punktów, Cmin  - najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena badanej oferty. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę – 100. 
 
W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej liczbie punktów, o wyborze oferty decydować 
będzie Zamawiający po przeprowadzeniu rozmów z oferentami. 
 

c) Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. 

 
7. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na 

zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę wraz  
z ofertą. 

 
8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta.  
Jeśli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 

9. Zapytania o przedmiot zamówienia: 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Małgorzata Kapturska –           
Tel. 61 287 06 40 

 
10. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w ramach procedury konkurencyjności i nie stanowi 

zobowiązania do zawarcia umowy. 
 

 

 

 


