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                                                                                                                                     Kutno, dnia 01.08.2016r. 

ROZEZNANIE CENOWE  

 W związku z realizacją projektu „Kolorowy Świat- przedszkole w gminie wiejskiej Kutno” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje 

Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie zwraca się z prośbą                                     

o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla dzieci do przedszkola. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia                      

w Kutnie,  99-300 Kutno, ul. Jagiełły 2 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

Usługa cateringu- śniadanie, obiad (zupa +II danie), podwieczorek -dla 15 dzieci 

w okresie od września 2016 do lipca 2017 roku, dni robocze od poniedziałku do 

piątku 

III.OKRES/MIEJSCE 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

IX 2016- VII 2017, Bielawki 35a, 99-300 Kutno 

 

IV.INFORMACJE 

DODATKOWE: 

 W cenę wlicza przygotowanie, dowóz posiłków oraz zabranie 

resztek żywności 

 Jadłospisy ułożone powinny być zgodnie z zasadami prawidłowego 

żywienia dzieci (Instytut Żywności i Żywienia) Ułożony jadłospis 

Wykonawca w każdym tygodniu przedstawiał będzie 

Zamawiającemu 

 Oferty proszę składać na załączniku nr 1 do niniejszego rozeznania 

wraz z oświadczeniami. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny                                      

z Wykonawcami, którzy podadzą najniższą cenę, jeżeli 

zaproponowana cena przewyższać będzie budżet Zamawiającego. 

Negocjacje nie będą prowadzone w przypadku zaproponowania 

przez Wykonawcę ceny równej lub niższej od zapisanej                     

w budżecie projektu. 

 Zapłata współfinansowana jest przez Unię Europejską                         

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Uprzejmie prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 16.08.2016r. do godz. 15.00 na piśmie, osobiście w Biurze 

Projektu Centrum Kształcenia w Kutnie ul. Jagiełły 2 lub elektronicznie drogą mailową na adres: 

przedszkole@kolorowyswiatkutno.pl 

  

W celu uzyskania dodatkowych informacji przed udzieleniem odpowiedzi prosimy o kontakt z Panią Różą 

Karasińską: 24 253 37 42.  

 
Sporządził/a:  
Róża Karasińska  

V. Kryterium wyboru:  Cena: C- 90 pkt. 

 Klauzula społeczna: KS- 10pkt. 

Za metodę oceny oferty w zakresie klauzuli społecznej, oferta może 
uzyskać maksymalnie 10 punktów.    
- za zatrudnianie minimum 1 osoby niepełnosprawnej na umowę o 
prace na dzień zakończenia prowadzonego rozeznania, 
16.08.2016r.  - 10 pkt 
 - za brak zatrudnienia osób niepełnosprawnych na umowę o pracę  
na dzień zakończenia rozeznania- 0 pkt   

W celu potwierdzenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych na umowę o 
pracę Wykonawca składa oświadczenie o zatrudnianiu takich osób na dzień 
zakończenia prowadzenia rozeznania. 
W przypadku nie złożenia tego oświadczenia Prowadzący postępowanie nie 
wezwie do uzupełnienia dokumentów i przyzna 0 pkt w tym kryterium. 
 
Sposób obliczenia punktów w kryterium cena: 

                cena brutto najniższej złożonej oferty 

  C =  --------------------------------------------------------------  x 90  

              cena brutto badanej oferty 

 

gdzie, C oznacza ilość punktów w kryterium Cena 

 
Maksymalnie można uzyskać 90 punktów 

 
Ilość punktów przyznanych ofercie = C + KS. Maksymalnie można 
uzyskać 100 pkt. 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.  
 


