
Poznań, 08.12.2021 r.
Zamawiający:
OAK Usługi Opiekuńcze Sp. z o.o.
ul. Grobelnego 7
60-177 Poznań
NIP 779-243-81-86
REGON 363478364

Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi cateringowej obejmującej
przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w
Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10 w czasie realizacji projektu nr
RPWP.07.02.02-30-0017/19 pn. “Opieka Aktywność Kompetencje w gminie Murowana
Goślina. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia i ich
opiekunów”.

W związku z koniecznością oszacowania wartości zamówienia w ramach realizacji projektu
nr RPWP.07.02.02-30-0017/19 pn. “Opieka Aktywność Kompetencje w gminie Murowana
Goślina. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia i ich
opiekunów”, OAK Usługi Opiekuńcze Spółka z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o
oszacowanie kosztu usługi cateringowej (całodzienne wyżywienie) dla uczestników
Dziennego Domu Pomocy w Murowanej Goślinie.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Ma ono wyłącznie
na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm/osób mogących zrealizować powyższe
zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z
planowanym zamówieniem. Informujemy, iż niniejsze rozeznanie ma charakter informacyjny
i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z
określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków prawnych.

1. Zakres usług:

a) przygotowanie dwóch posiłków dziennie: śniadanie, dwudaniowy obiad z deserem i
kompotem dla 12 osób, w dni robocze (od poniedziałku do piątku)

b) dostarczenie posiłków i napojów do Dziennego Domu Pomocy w Murowanej
Goślinie, ul. Mściszewska 10 (62-095) w opakowaniach wielorazowego użytku
(termosy, pojemniki z tworzywa, metalu lub szkła) lub opakowaniach jednorazowych -
biodegradowalnych (z tektury, papieru itp.) oraz produktów na przerwę kawową
między posiłkami (kawa mielona, kawa rozpuszczalna, kawa zbożowa, herbata
czarna, herbata zielona, herbata owocowa, cukier, miód, cytryna, mleko)

c) Ogólna planowana liczba posiłków stanowiąca przedmiot zamówienia wynosi:

12 osób x 21 dni /miesiąc x 12 miesięc = 3024 dzienne wyżywienia, na które
składają się: dwa posiłki (śniadanie oraz dwudaniowy obiad z deserem i kompotem)
oraz przerwa kawowa.

Przedmiotem zamówienia są lekkostrawne pełnoporcjowe posiłki dla osób dorosłych,



zróżnicowane, przygotowane z dobrej jakości produktów. Posiłek powinien zawierać dzienne
racje pokarmowe, odpowiadające wartości kalorycznej nie mniejszej niż 2000 kcal na jedną
osobę.

OAK Usługi Opiekuńcze Sp. z o.o. zastrzega, iż usługi winny być świadczone zgodnie z
obowiązującymi w dniu realizacji przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i
zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.
2. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i
proceduralnych: Anna Zujewska tel. 509 102 375, e-mail: a.zujewska@oakuo.pl
3. Warunki składania formularza ustalenia wartości oraz wymagania dotyczące składania
oferty:
a) Formularz ustalenia szacunkowej wartości zamówienia musi się składać z wypełnionego i
podpisanego druku formularza szacowania (załącznik nr 1)
b) Szacunkowa wartość zamówienia musi być podana w złotych polskich oraz ma być
podana w wartości NETTO, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz BRUTTO i zawierać
wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające
Zamawiającego jako płatnika.
c) Szacunkową wartość zamówienia należy dostarczyć w formie papierowej lub
elektronicznej do OAK Usługi Opiekuńcze Sp. z o.o. ul. Grobelnego 7, 60-177 Poznań, tel. 509
102 375/ 601 703 897, e-mail: biuro@oakuo.pl
d) Termin składania formularza szacunkowej wartości zamówienia upływa dnia 14.12.2021
r. o godz. 15:00.
OAK Usługi Opiekuńcze Sp. z o.o. informuje, iż złożenie formularza szacowania jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych
wyłącznie w związku z działaniami związanymi z realizacją projektu nr
RPWP.07.02.02-30-0017/19 pn. “Opieka Aktywność Kompetencje w gminie Murowana
Goślina. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia i ich
opiekunów, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań
informacyjno-promocyjnych oraz w celu archiwizacji w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

…………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Załącznik nr 1
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FORMULARZ USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Wykonawca:

Nazwa/
Imię i nazwisko

OAK Usługi Opiekuńcze
Sp. z o.o.

Adres ul. Grobelnego 7
60-177 Poznań

NIP 779-243-81-86

REGON 363478364

E-mail biuro@oakuo.pl

Telefon 509 102 375

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na świadczenie

usługi cateringowej obejmującej przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla

uczestników Dziennego Domu Pomocy w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10 w

czasie realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0017/19 pn. “Opieka Aktywność

Kompetencje w gminie Murowana Goślina. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla

osób potrzebujących wsparcia i ich opiekunów” przedstawiamy następujący kosztorys:

Kategoria/ wariant
Koszt w PLN

netto brutto

całość zamówienia tj. 3024
racje dziennego wyżywienia

jednodniowe wyżywienie
jednej osoby

……………………………… …..………………………
Miejscowość, data Podpis i pieczątka


