Poznań, 28.10.2013
Dotyczy Projektu: „Klub dziecięcy „Taaka głowa” – wsparcie godzenia pracy i opieki dla rodziców
z Poznania”
POKL.01.05.00-00-542/12
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zapytanie ofertowe na usługę cateringową
1. Zamawiający
LOGOS Architektura Umysłu Karolina Dobska-Mańko, z siedzibą w Poznaniu, ul. Jugosłowiańska 65,
60-149 Poznań, NIP 779-21-31-476
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyżywienia dla 30 dzieci w wieku 1-3 lat w ramach projektu pt. „Klub
dziecięcy „Taaka głowa” – wsparcie godzenia pracy i opieki dla rodziców z Poznania”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wyżywienie będzie dostarczane dla 2 grup od poniedziałku do piątku w zakresie:
- grupa poranna (15 dzieci) – śniadanie i obiad (1);
- grupa popołudniowa (15 dzieci) – obiad (2) i podwieczorek.
Posiłki powinny być dostarczane w następujących porach: na 8.00 - śniadanie, na 11.30 - obiad (1), na 14.30 –
obiad (2) wraz z podwieczorkiem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do aktualizacji ilości posiłków, wynikającej z absencji dzieci - z
jednodniowym wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny 15.00 dnia poprzedniego.
Dostarczane posiłki powinny być wysokiej jakości, przygotowywane według odpowiednio zbilansowanej diety
dostosowanej dla dzieci w wieku 1-3 lat, ułożonej przez dietetyka. Posiłki powinny być urozmaicone i
przygotowywane z produktów najwyższej jakości.
Posiłki muszą mieć wartość odżywczą i kaloryczną wg diety przystosowanej dla danego wieku (dokładne
określenie grupy wiekowej zostanie podane przed realizacją zamówienia).
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków
3. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
Wykonawca powinien spełniać następujące warunki:
 posiadać doświadczenie w dostarczaniu posiłków dla dzieci w wieku 1-3 lat poparte min. 3
referencjami od dotychczasowych klientów z ostatnich 3 lat,
 posiadać zgodę Inspektora Sanitarnego na prowadzenie usług gastronomicznych
 zatrudniać dietetyka lub stale współpracować z dietetykiem
4. Termin wykonania zamówienia.
Termin dostawy posiłków: od 01.01.2014 r – 31.12.2014 r.
5. Sposób przygotowania oferty
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
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- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- zawierać oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
- zawierać dołączone przykładowe 1-miesięczne menu wraz z gramaturą posiłków
Do oferty należy dołączyć min. 3 referencje od dotychczasowych klientów z ostatnich 3 lat.
6. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana na druku załączonego Formularza za pośrednictwem: poczty elektronicznej na
adres: biuro@logosau.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
LOGOS Architektura Umysłu Karolina Dobska-Mańko, ul. Jugosłowiańska 65, 60-149 Poznań
do dnia 12.11.2013 r. (15 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia)
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
7. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
8. Wybór najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów pisemnie za pośrednictwem
maila oraz umieści informację o wyniku postępowania za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod
adresem www.logosau.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem email: biuro@logosau.pl
Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
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