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Zaproszenie do złożenia oferty
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza do składania ofert na realizację zadania
dotyczącego: Przygotowywanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia uczestnikom i kadrze
pozostającej w kwarantannie
1. Opis zamówienia obejmuje:
a) Całodzienny zestaw składający się z 4 posiłków:
- śniadanie z gorącym napojem,
- obiad dwudaniowy,
- podwieczorek,
- kolacja
b) przygotowywanie posiłków zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi i racjonalnego
żywienia o średniej wartość kalorycznej całodziennego wyżywienia - min. 2200 kcal,
c) w przypadku, gdy uczestnikami kwarantanny będą osoby pozostającej na diecie wynikającej ze stanu
zdrowia lub cierpiące na alergie pokarmowe realizator zobowiązany jest do przygotowania i
odpowiedniego oznaczenia posiłków odpowiadających potrzebom tych osób.
d) przygotowywanie wyżywienia z naturalnych produktów metodą tradycyjną. Posiłki nie mogą być
wykonywane z produktów typu instant.
e) dostarczanie posiłków zapakowanych w pojemniki z atestem PZH jednorazowego użytku.
f) przygotowywanie poszczególnych dań zgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami oraz
normami HACCP w zakresie personelu, warunków produkcji oraz aktualnymi przepisami prawa.
Realizator ponosi pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
g) miejsce dowozu posiłków - Miasto Suwałki - Bursa Szkolna PWSZ, ul Szkolna 2 lub inne punkty
wskazane przez Zamawiającego
h) dowóz posiłków w następujących godzinach: śniadanie - godz. 8:00, obiad, podwieczorek, kolacja
- 13:00
i) okres realizacji zamówienia - czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z
zakażeniami SARS-CoV-2
j) wielkość zamówienia - jest zmienna uzależniona od liczby osób skierowanych do kwarantanny - nie
ma charakteru ciągłego - może kształtować się w poszczególnych dniach na poziomie zerowym lub
od 1 do 100 osób, a nawet więcej.
2. Wymagania:
1) aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne pracowników mających kontakt z przygotowywaniem,
wydawaniem i transportem posiłków.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - wpis do ,,Rejestru Zakładów”
podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz.1252),
3) aktualna Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, min. 50 tys. zł
4) Przykładowy dzienny jadłospis.
3. Forma złożenia oferty
Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 25 marca 2020 r. w formie:
• pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
16-400 Suwałki
ul. Filipowska 20
• faxem na numer : 087/ 562-89-71,
• e-mail: biuro@mopr.suwalki.pl

OFERTA
NA PRZYGOTOWYWANIE ORAZ DOSTARCZANIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA
UCZESTNIKOM I KADRZE POZOSTAJĄCEJ W KWARANTANNIE

I. Nazwa i adres REALIZATORA:
Nazwa: …......................................................................................................................................
Adres: …........................................................................................................................................
tel. …...........................................................................................................................................
1.

Oferuję wykonywanie usługi dotyczącej przygotowywania oraz dostarczania całodziennego
wyżywienia uczestnikom i kadrze pozostającej w kwarantannie

2.

Proponuję koszt 1 zestawu całodziennego wyżywienia:
- osobom nie podlegającym diecie ……………zł brutto, w tym VAT……..zł
(słownie złotych:………………………………………………............................................)
- osobom wymagającym stosowania diety - ………………zł brutto, w tym VAT……. zł
(słownie złotych:……………………………………………………………………………)

3.

Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i opisem wymagań - nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.

4.

Oświadczam, iż osoby mające kontakt z żywnością spełniają wymogi sanitarno- epidemiologiczne.

5.

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych/prawnych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego postępowania

6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
a) aktualna decyzja właściwego terenowo Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającą
lokal gastronomiczny do prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie przygotowywania i
wydawania dań lub inny równoważny dokument potwierdzający ww. uprawnienia;
b) kopia aktualnej Polisy od odpowiedzialności cywilnej
c) przykładowy dzienny jadłospis

…...................................., dnia …........................
(miejscowość)

…..............................................
(podpis oferenta)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. L. 119/1, 4/5/2016) oraz K.p.a. informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach przy ul. Filipowska 20
tel.: 87/562 8970, adres e-mail: biuro@mopr.suwalki.pl;

2.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w następujący sposób nr tel. 87/5628970 oraz e:mail iod@mopr.suwalki.pl

3.

Cel przetwarzania danych: postępowanie w sprawie rozpoznania cenowego dotyczącego przygotowywanie oraz dostarczanie
całodziennego wyżywienia uczestnikom i kadrze pozostającej w kwarantannie

4.

Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej w MOPR w Suwałkach.

5.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust.1 lit.c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją zadania;

6.

Odbiorcą danych osobowych mogą być:
a)
b)
c)

7.

banki i operatorzy płatności;
inne organy administracji publicznej, w ramach realizacji swoich zadań, które zwrócą się do nas o przekazanie danych osobowych, w
oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem
państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej dane osobowe będą przechowywane przez okres
realizacji celów oraz w formie archiwalnej:

8.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia po okresie archiwizacji, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje uzyskanie świadczeń zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie odmowa przyznania świadczeń.

