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Ośrodek Pomocy Społecznej  
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 
ul. Św. Wincentego 87 
03-291 Warszawa 
 

ZP-ZoC/11/2022 

Zapytanie o Cenę 
 

Pierwszeństwo w ubieganiu się o realizację zamówienia mają podmioty ekonomii 
społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie inwalidów, spółdzielnie pracy, 

spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, spółki non-profit). 
 

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 
2. Przedmiot zamówienia: prowadzenie i obsługa jadłodzielni w Dzielnicy 

Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 a. 
3. Termin realizacji zamówienia: sierpień- grudzień 2022 r. 
4. Kryteria oceny oferty: 

Cena (waga 100 %) 
5. Istotne warunki zamówienia:  

 
1. W zakres usług wchodzą następujące zadania: 
 

Prowadzenie i obsługa jadłodzielni na Targówku, ul. Łabiszyńska 20: 
W ramach realizacji usługi zadaniem oferenta będzie: 
a) sprawdzanie czy żywność znajdująca się w jadłodzielni jest zgodna z regulaminem, 
b) sprawdzanie dat przydatności przechowywanej żywności, 
c) utrzymanie porządku i higieny w szafce i witrynie chłodniczej, 
d) zabezpieczenie niezbędnych środków higienicznych oraz dezynfekcyjnych do 
utrzymania czystość oraz obowiązującego reżimu sanitarnego, 
e)usuwanie z jadłodzielni żywności przeterminowanej oraz tej, która zgodnie z 
regulaminem nie może być w niej przechowywana, 
f)stały kontakt ze Zleceniodawcą, niezwłocznego powiadamiania Zleceniodawcy o 
wszystkich nieprawidłowościach i uszkodzeniach jadłodzielni, 
Liczba działań higieniczno-porządkowych: co najmniej 1 raz dziennie 7 dni w tygodniu w 
godzinach wyznaczonych przez oferenta (harmonogram działań, wykaz wykonanych 
prac, protokół wykonania prac porządkowych, zdjęcia itp.) 
 

2. Wymagania Zamawiającego dot. Wykonawcy 
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Pierwszeństwo w ubieganiu się o realizację zamówienia mają podmioty ekonomii 
społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie inwalidów, spółdzielnie pracy, 
spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, spółki non-profit).  
 

3. Sposób przygotowania oferty. 
 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ofertowym „Wycena usługi…” (zał.). 
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być 
podpisana przez osobę upoważnioną. 

Przeprowadzenie usługi nastąpi w wyniku zlecenia Wykonawcy w/w usługi.  
 
Ofertę należy złożyć poprzez pocztę elektroniczną na adres: 
zamowienia.publiczne@ops-targowek.waw.pl  

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dot. 
treści złożonych ofert. 
 

4. Miejsce i termin złożenia ofert. 
Ofertę złożyć należy do dnia  13 lipca 2022 r. godz. 10.00. 
 

Zamawiający na podstawie złożonych ofert dokona weryfikacji ceny rynkowej w/w usługi 
zastrzegając sobie prawo wyboru oferty, która ma potwierdzić, że zamówienie zostało 
wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Cena oferty powinna zawierać 
wszystkie koszty składające się na cenę realizacji przedmiotu zamówienia wraz                
z podatkiem vat (jeśli dotyczy). Rozliczenie comiesięczne nastąpi na podstawie 
wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 21 dni od daty jej wystawienia.  
Wszelkie zapytania dotyczące oferty i realizacji zamówienia należy kierować na adres    
e-mail; k.maziarz@ops-targowek.waw.pl  
 

Zamawiający informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie z dnia                 

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych i zgodnie z art. 2.1 pkt 1 ustawy     

nie stosuje się. 

 

 

 

      Zatwierdził 
Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. 
Warszawy 

/Alicja Witoszyńska/ 
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             Załącznik 
    

……………………………..          
Pieczęć  Wykonawcy                                                                                                                         
 

Wycena usługi: prowadzenie i obsługa jadłodzielni w Dzielnicy Targówek przy       
ul. Łabiszyńskiej 20 a. 

 
Nazwa Wykonawcy 

.............................................................................................................................................. 
Siedziba Wykonawcy 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

Województwo………………………………………………………… 

tel. .......................................................... faks ............................................................... 

adres e-mail  ………………………………..……………….. 

cena za usługi miesięcznie brutto ………………………..zł, podatek 

vat…………………………zł 

Słownie złotych:………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………PLN 
 
Oświadczam, że posiadam odpowiedni potencjał kadrowy do wykonania opisanej usługi 
oraz jestem w stanie wykonać ją w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 

Oświadczam, że akceptuję zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego 
zapytania. 

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi, 
a jako potencjalny wykonawca uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 

............................................... …………………………………………………………... 
(Miejscowość, data )                                          (czytelne podpisy osób uprawnionych  do 

reprezentowania Wykonawcy 
lub podpisy i  pieczątki imienne) 

  

 


