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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/POKL.09.01.01-12-015/14 

 

 

Szczegółowy Opis przedmiot zamówienia  

 

 

I. Informacja o projekcie w ramach , którego realizowana będzie usługa. 

 

Projekt pn. "Przedszkolaki górą" realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych  

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. 

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 

 

1. W ramach projektu oferowana jest całodzienna opieka przedszkolna dla 50 dzieci z terenu Gminy 

Łukowica w wieku 2,5-5 lat. 

2. Okres realizacji projektu: 15.08.2014 – 30.06.2015 r. 

3. Przewidywana liczba Uczestników Projektu: 50 osób. 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków w formie cateringu dla 50 dzieci w wieku 

2,5-5 lat do Przedszkola w Przyszowej. Każdy oddział przedszkolny będzie liczył po 25 dzieci w wieku 2,5-5 lat.  

2. Forma wyżywienia – codzienny przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć zróżnicowany 

posiłek w formie: 

- śniadania, 

- obiadu (obiad dwudaniowy oraz sok/kompot do obiadu) 

- podwieczorku. 

3. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych, jednorazowych 

pojemnikach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w godzinach ustalonych w załączniku do umowy. 

5. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni roboczych (2 tygodnie) i dostarczany 

Zamawiającemu do zatwierdzenia na 3 dni przed okresem jego obowiązywania. 

6. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów 

najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami. Posiłki muszą spełniać wymogi 

żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku 2,5 – 5 lat. Posiłki nie mogą 

być przygotowywane z półproduktów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb 

dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego. 

9. Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego należeć będzie wydawanie 

posiłków oraz sprzątanie, ponoszenie kosztów środków czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania 

po posiłku. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z 

Zamawiającym za dostarczane posiłki. 

10. Zamówienie będzie realizowane w okresie od miesiąca 01 września 2014r. do 30 czerwca 2015r. Dokładny 

termin rozpoczęcia usługi podany zostanie przez Zamawiającego na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć na 

wskazany przez Wykonawcę numer telefonu. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków wyłącznie w dni, w które odbywają 

się zajęcia w Niepublicznym Przedszkolu w Przyszowej tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 



 
 

 

 

 

Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci w ww. przedszkolu. Wykonawca 

zostanie o konkretnych datach poinformowany wcześniej telefonicznie. 

12. Ilość wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w przedszkolu. O liczbie wydawanych 

posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie na bieżąco: w przypadku śniadania do godziny 18 dnia 

poprzedzającego, w przypadku obiadu i podwieczorku do godz. 8 danego dnia. W oparciu o uzyskane informacje 

Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu 

zamówienia. 

14. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 


