Projekt "Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Łódź, dnia 21.06.2018 r.

ZAPYTANIE O CENĘ
02/06/2018/RR/PNN
Postępując zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”oraz zapisami umowy o
dofinansowanie o nr RPLD.09.01.03-10-0004/17-00 Fundacja Uwolnienie prowadzi procedurę
rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej usługi przygotowania i dostarczania
posiłków na potrzeby projektu „Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi” o nr
RPLD.09.01.03-10-0004/17.
Fundacja Uwolnienie, ul. Inowrocławska 5A, 92-020 Łódź, zwraca się o przedstawienie
oferty cenowej dotyczącej przygotowania i dostarczania posiłków zgodnie z poniższymi
warunkami:
1. Dostarczanie posiłków dla 100 uczestników Centrum Integracji Społecznej w okresie od
01.06.2018-31.03.2020, przez max. 21 dni w miesiącu (szacunkowa maksymalna ilość
posiłków do dostarczenia to 16 800), w godzinach obiadowych (11:30 – 14:00), do
lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego (lokalizacje na terenie m. Łodzi,
aglomeracji łódzkiej, w szczególnych przypadkach na terenie woj. łódzkiego).
2. Wykonanie usługi z przestrzeganiem normatywnych wartości energetycznych, wartości
odżywczych i smakowych potraw oraz przygotowywania ich zgodnie z prawnymi
regulacjami przy równoczesnym zapewnieniu modyfikacji opracowanych jadłospisów
przez urozmaicenia i sezonowość.
3. Sporządzanie posiłków w obiekcie który posiada decyzję zatwierdzającą wydaną przez
właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4. Transport posiłków środkami transportu i sprzętem w pełni odpowiadającym aktualnym
wymogom sanitarno–epidemiologicznym, zapewniającym szczelność mikrobiologiczną
oraz gwarancję utrzymania właściwej temperatury posiłku.
5. Zapewnienie organizacji usługi przygotowania posiłków i żywienia,
funkcjonowania kuchni, procesów przygotowywania, transportu, wydawania
oraz mycia, dezynfekcji, sterylizacji naczyń i sprzętu oraz utrzymania
pomieszczeń, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i
sanitarno – epidemiologicznymi.

w tym:
posiłków
czystości
zasadami

6. Proponowana cena powinna być wyrażona w Polskich Złotych i dotyczyć jednostkowej
ceny brutto przygotowania i dostarczenia jednego posiłku.
Kontakt:
Fundacja Uwolnienie
ul. Więckowskiego 29 lok 5
90-727 Łódź
Opracował w dn. 21.06.2018:
Michał Stańczyk – wiceprezes Fundacji Uwolnienie

Osoba do kontaktu:
Michał Stańczyk
tel. 42 633 93 36
m.stanczyk@uwolnienie.pl
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………..………, dnia ……………2018 r.
miejscowość

INFORMACJA O CENIE
za usługi przygotowania i dostarczania posiłków na potrzeby projektu
„Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi” o nr RPLD.09.01.03-10-0004/17
Nazwa: ……….………………………………………………………………..……………….
Adres: …………………………………………………………………….…...………………..
Kontakt:………………………………………………………………………..……………….
( tel., adres, adres e-mail)………………………………………………………...…………...…
……………………………………………………………………………………...…….…...……
………………………………………………………………………………...........................
W odpowiedzi na zapytanie o cenę 02/06/2018/RR/PNN oświadczam, że zapoznałem się z
warunkami i opisem usługi przedstawionymi w w/w zapytaniu. Podmiot przeze mnie
reprezentowany spełnia warunki określone w w/w zapytaniu.
Oferuję świadczenie usługi przygotowania i dostarczania posiłków na potrzeby projektu
„Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi” o nr RPLD.09.01.03-10-0004/17
za cenę jednostkową:
Cena jednostkowa brutto za przygotowanie i dostarczenie jednego posiłku:. ………… zł , w tym
VAT……….% (o ile dotyczy)
Cena jednostkowa brutto za przygotowanie i dostarczenie jednego posiłku SŁOWNIE:
…………………………………………………………………...…………………………

………………………………………..
podpis i pieczęć*

