…………….., …………………
Miejscowość,

data

FORMULARZ OFERTOWY do ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR FM/1/08/2022/ZP Z DNIA 23.08.2022

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr NR FM/1/08/2022/ZP Z DNIA 23.08.2022
dotyczące przygotowania i dostarczenia posiłków do miejsca zamieszkania składam niniejszą
ofertę na wykonanie w/w zamówienia skierowaną do:
1. Dane Zamawiającego
Fundacji MiKa
Bobrowa 52
99-420 Łyszkowice
NIP: 8341891607
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest usługa przygotowania i dostarczenia posiłków do miejsca
zamieszkania. Usługa świadczona będzie dla 20 Uczestników/-czek Projektu, w ich miejscu
zamieszkania, na terenie powiatu łowickiego, w województwie łódzkim. Uczestnicy/czki Projektu
należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi w związku z realizacją
Projektu Łowickie Centrum Usług Środowiskowych, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 IX Włączenie społeczne, 02 - IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym" Poddziałania 01 - IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Posiłki w pierwszej kolejności będą
dostarczane do osób, w przypadku których nie ma możliwości bądź występują istotne utrudnienia w
zakresie przygotowania ich samodzielnie, czy z opiekunem faktycznym/opiekunem z projektu albo
AOON.
Obiady będą dowożone od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00 -16:00, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy. W sobotę i dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy (np.,
święto) będą dowożone posiłki na kolejny dzień/dni (na niedzielę lub święto w ilości porcji
odpowiadającej ilości dni świątecznych) w formie nieprzetworzonej (suchy prowiant) gwarantując ich
świeżość w momencie spożycia.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć posiłki we własnym zakresie i własnymi środkami transportu.
Zamawiający przewiduje maksymalną ilość zestawów obiadowych: 2440 (20 osób x 122 dni w okresie
od IX-XII) w 2022 roku + 3620 (20 osób x 181 dni) w 2023 roku, co w sumie daje 6060 zestawów
obiadowych do 30.06.2023.
3. Dane Oferenta
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą/ Osoba prawna:
Imię i nazwisko/Nazwa
Firmy:
NIP:
REGON:
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Adres zam./siedziby:

Adres do korespondencji:
Nr telefonu/faxu:
Adres e-mail:
4. Oferta:

Oferuję łączną wartość brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia w wysokości:
……………….zł (słownie: ………………………………zł).
W tym VAT ……. % co stanowi kwotę: ……..…..zł (słownie:………………………………..)
netto: ……………………….zł (słownie:………………………..)
Oferta szczegółowa:
Cena netto
Cena brutto
Koszt jednostkowy za realizację
usługi dla 1 osoby /dziennie (tj. 1
osobo-dzień)
Koszt za realizację usługi dla 20
osób /dziennie
Koszt realizacji usługi w 2022
roku: 2440 (20 osób x 122 dni w
okresie od IX-XII)
Koszt realizacji usługi w 20223
roku: 3620 (20 osób x 181 dni) w
2023 roku
Całkowity koszt usługi (6060
zestawów obiadowych z
dowozem)
Koszt jednostkowy za realizację
usługi dla 1 osoby za zestaw
suchego prowiantu
• Przy obliczaniu łącznej wartości wykonania całego przedmiotu zamówienia przyjąć należy że usługa
świadczona będzie przez 303 dni dla 20 osób dziennie.
• Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszty faktycznie zamówionych posiłków.
• Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących
przepisów.
•
•

Termin ważności oferty (minimum 30 dni) …………………………….
Dane osoby do kontaktu w sprawie złożonej oferty:
•
Imię i nazwisko: ………….………………….
•

Stanowisko: …………………….……………

•

Nr tel.: ……………………..……………….

•

Adres e-mail: ……………………………….
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5. Kryterium Społeczne

Deklaruję zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością
i/lub bezrobotnej do realizacji przedmiotu zatrudnienia
Oświadczenie o zatrudnieniu osoby z
niepełnosprawnością i/lub bezrobotnej w okresie
ostatnich 6 miesięcy (od 1.03.2022 do 31.08.2022)

☐ TAK*
☐ NIE
☐ TAK*
☐ NIE

*jeśli TAK prosimy o dołączenie do formularza ofertowego wypełnionego załącznika nr 4 lub załącznika nr 5

6. Załączniki dołączone do formularza ofertowego:
1. Załącznik nr 2 - Oświadczenia Dostawcy/Wykonawcy
2. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
3.
4.
5.

✓ Oświadczam, że uzyskałem/am konieczne informacje do przygotowania oferty, zapoznałem/am się
z treścią Zapytania ofertowego NR FM/1/08/2022/ZP Z DNIA 23.08.2022, Szczegółowym
zakresem przedmiotu i Specyfikacją techniczną zamówienia zawartą w Załączniku nr 1 oraz
przyjmuję warunki w nich zawarte.

………….…………………………………………………….
Data i podpis wraz z pieczątką Oferenta lub
osoby upoważnionej do reprezentacji
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