
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie ul. Mikołaja Kopernika 3, 26-300 Opoczno 
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Opoczno, 20.12.2018 r. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania 

pn.: Usługa transportu -przewóz gotowego posiłku na terenie Opoczna 

w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

I. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę 

oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Oferenta oraz napis: „Oferta na realizację zadania pn: „Usługa trans

portu - przewóz gotowego posiłku na terenie Opoczna w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r." 

Nie otwierać przed dniem 28 grudzień 2019 r. godz. 10.00 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 

li. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1. 

Ili. Oferent zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1. Rozeznanie cenowe zał. nr 1. 

2 .  Oświadczenie stanowiące zał. nr 2. 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli usta

wy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Wykonawca posiada samochód, który spełnia warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodne z odrębnymi 

przepisami prawa ( przed podpisaniem umowy w/w dokument do wglądu). 

3. Zatrudnia osobę spełniającą warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodne z odrębnymi przepisami prawa do 

przewożenia i przenoszenia posiłku (przed podpisaniem umowy w/w dokument do wglądu). 

V. Kryteria oceny ofert: 

Cena oferty (brutto) - znaczenie 100 %. 

Zamówienie będzie przyznane Oferentowi oferującemu najniższą cenę brutto (za 1 km) za przewóz gorących 

posiłków. 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.12.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Miej

sko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Mikołaja Kopernika 3, 26-300 Opoczno, w sekreta

riacie, pocztą na w/w adres MGOPS w Opocznie ( decyduje data wpływu do MGOPS w Opocznie) lub drogą 

elektroniczną na e-mail zamowienia@ops.opoczno.pl Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie ter

minu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca 

może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert . 

Osoba do kontaktów: Marzena Włodarczyk tel. 44 -755 - 24- 9 3 wew. 25 

VII. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

Zamawiający powiadomi o wyborze Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postę

powaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość wypowiedzenia zawartej umowy z zachowaniem dwumiesięcz

nego okresu wypowiedzenia. 
Dokumentacja dotycząca zamówienia zamieszczana jest również na stronie internetowej BIP Miejsko-Gminnego Osrodko Pomocy Społecznej w Opacz-

nie oraz stronie internetowej Urzędu Miasta w Opocznie. 

Załączniki: 

1. Rozeznanie cenowe zol. nr 1. 
2. Oświadczenie zał. nr 2. 
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