
  

 

 

 

 Dzierżoniów, 12.08.2020r.  

  

Rozeznanie rynku 

 
Rozeznanie rynku służy zbadaniu ceny rynkowej. Uczestnictwo w procedurze rozeznania 

rynku nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w procedurze wyłonienia wykonawcy usługi. 

  

  

Świadczenie usługi cateringu w przedszkolu Europejska Akademia Dziecka  

w Dzierżoniowie w ramach projektu „Bo przedszkole uczy, bawi nas - dołącz do 

Europejskiej Akademii Dziecka w Dzierżoniowie” współfinansowanego  ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

  

 

  

I. Zamawiający:  

 

Zamawiający: 
Daria Michalska  

ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów  

Prowadzący 

rozpoznanie 

(adres): 

godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 

12:00  

tel. 662 231 890,  

  e-mail: przedszkoledzierzoniow@op.pl 

 

  

II. Tryb udzielenia zamówienia:  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą „Rozeznania rynku”. 

Rozeznanie  prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury 

i Rozwoju.  

  

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

Świadczenie usługi cateringu w przedszkolu Europejska Akademia Dziecka  

w Dzierżoniowie w ramach projektu „Bo przedszkole uczy, bawi nas - dołącz do 

Europejskiej Akademii Dziecka w Dzierżoniowie”  

 

Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków,  

Pozostałe kody CPV:  

55322000-3 usługi gotowania posiłków,  

55521200-0 usługi dowożenia posiłków,  

55520000-1 usługi dostarczana posiłków.  

  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla 30 dzieci w 

wieku od 3 do 6 roku życia, w tym:  

• śniadanie z napojem (pomiędzy 9:00 – 9:30),   



  

 

 

 

• drugie śniadanie 

• dwudaniowy obiad (pomiędzy 11:15 – 11:45) 

• podwieczorek 

uczęszczających do przedszkola pod adresem: ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów 

 

Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług cateringowych – przygotowanie  

i dostarczenie we własnym zakresie posiłków oraz ich rozładunek do przedszkola.  

  

Przewidywana faktyczna ilość zestawów posiłków to: 

 

30 dzieci x 16 dni w miesiącu x 12 miesięcy świadczenia usługi = 5 760 zestawów 

posiłków.  

  

Wykonawca posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

 

Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej.  

W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie 

konieczności.   

W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.  

Przestrzeganie przepisów prawnych, w tym: w zakresie przechowywania  

i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.).  

Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, a rozliczenia będą 

dotyczyć faktycznie dostarczonych ilości posiłków. Ilość posiłków będzie się zmieniać w 

zależności od frekwencji dzieci.  

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem 

złożonym na dany dzień przez wyznaczoną przez Dyrektora osobę. O liczbie wydawanych 

posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny. W 

oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.  

 

Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa.  

Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:  

• Jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w 

tym samym tygodniu, wysokiej jakości co do wartości odżywczej, gramatury jak 

i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną.  

• Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, 

świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, bez użycia substancji 

dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie 

aromatyzowanych.  

• Z jadłospisu należy wykluczyć: pasztety, wysoko przetworzone wędliny, zupę 

grzybową, zupę pieczarkową, zupę grochową, bigos. Należy wykluczyć posiłki 

na bazie fast food.  



  

 

 

 

• Zamawiający zakazuje stosowania: konserw, produktów z glutaminianem sodu, 

mięsa odkostnionego mechanicznie.  

• W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, 

okazjonalnie smażone,  

• Posiłki powinny być o gramaturze nie mniejszej niż:  

Dwudaniowy obiad: zupa – 300 ml, danie mięsne – 50 gr., kasza, ryż, ziemniaki –  

100 gr., surówka lub jarzynka – 50 gr.,  

Pozostałe posiłki (według jadłospisu ustalonego z Zamawiającym).  

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi 

dla przedmiotu zamówienia.   

Wynagrodzenie za usługę będzie płatne miesięcznie na podstawie wystawionej 

przez Wykonawcę faktury (rachunku).  

  

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich 

przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z 

oznaczeniem daty, godziny, zawartość próbki pokarmowej z podpisem osoby 

odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.  

- posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych 

termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie 

odpowiedniej temperatury do momentu wydania dzieciom,  

- Zbieranie odpadów pokonsumcyjnych niezależnie od ich ilości oraz mycie termosów. 

Czyste pojemniki na odpady zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z posiłkiem 

każdego dnia.  

O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do 

godz. 7.45. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną 

liczbę posiłków.  

  

III. Termin realizacji zamówienia  

 

Od 1.09.2020r.  do 31.08.2021 r.  

  

IV. Miejsce oraz termin składania  

1) Oferty winny być składane w siedzibie ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów lub 

pod adresem mejlowym: przedszkoledzierzoniow@op.pl 

2) Termin składania ofert upływa: 24.08.2020r. 

  

V. Przetwarzanie danych osobowych  

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, informujemy, że:  



  

 

 

 

1) Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu w ramach 

przedmiotowej procedury jest Przedszkole Europejska Akademia Dziecka  

w Dzierżoniowie;  

2) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia 

przedmiotowej procedury;  

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia RODO;  

4) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy 

posiadają  odpowiednią  podstawę  prawną,  w  tym  m.in. 

UMWD  jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom 

kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;  

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany 

okres przechowywania dokumentacji projektu;  

6) osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich 

danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;  

7) osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;  

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia 

udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;  

9) podane dane osobowe nie będą poddawane automatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji;  

10) Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego 

zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym.  

  



  

 

 

 

Rozeznanie rynku – szacowanie ceny 
 

Świadczenie usługi cateringu w przedszkolu Europejska Akademia Dziecka  

w Dzierżoniowie w ramach projektu „Bo przedszkole uczy, bawi nas - dołącz do 

Europejskiej Akademii Dziecka w Dzierżoniowie” współfinansowanego  ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 

Dane Oferenta: 

Nazwa I adres 
firmy; NIP; 

REGON 

(Pieczątka)  

 
 
 
 

Odpowiadając na prośbę o oszacowanie wartości zamówienia na świadczenie 
usługi cateringu oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

Cena brutto za 1 zestaw 
posiłków dla 1 dziecka 

                                    zł 

Słownie  
 
                                 złotych 

W tym VAT  8% 

Cena brutto za całość  

(5 760 zestawów) 

  

Cena netto  za całość ( 

5 760 zestawów) 

 

Oświadczamy, że: 

1. Cena będzie zawierała nadto wszelkie podatki, opłaty i koszty wynikające z realizacji zamówienia. 

2. Zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczególnym zakresem zamówienia oraz 
wszystkimi informacjami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie 
może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 

3. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień, 

4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

6. Wyrażamy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami) do 
celów niezbędnych przy realizacji projektu. 

 

 

………………………………………. ……………………………………………………. 

(Miejscowość i data) (Podpis oferenta i pieczątka) 



  

 

 

 

 


