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        Warszawa, 23 listopada 2021 r. 

 
 

Rozeznanie cenowe 
 

Zgodnie z zamówieniem poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) 
 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy jako Zamawiający zaprasza do 

składania ofert na usługę przygotowania i dostarczenia 76 paczek świątecznych z artykułami 

spożywczymi dla seniorów z Domu Seniora „Piękny Brzeg” przy ul. ks. J. Popiełuszki 16 oraz 

Żoliborskiego Centrum Integracji  i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8.    

 

Zamawiający: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Dembińskiego 3,  

01-644 Warszawa. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia 76 paczek świątecznych  

z artykułami spożywczymi dla seniorów w tym: 

• 36 paczek dla seniorów z Domu Seniora „Piękny Brzeg”, ul. Popiełuszki 16 

• 40 paczek dla seniorów z Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, ul. 

Wyspiańskiego 6/8. 

Paczki należy przygotować zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do rozeznania 

cenowego Artykuły spożywcze muszą być  nie później niż w połowie okresu przydatności do 

spożycia przewidzianego dla danego produktu lub towaru oraz dostarczone 

w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach. Artykuły powinny być dostarczone  

w ekologicznych wielorazowych torbach z polipropylenu z motywem świątecznym, 

wytrzymujących ciężar produktów. 
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Termin wykonania zamówienia: 

• 15 grudnia 2021 roku – Dom Seniora „Piękny Brzeg”, Warszawa,  

ul. Popiełuszki 16, do godz. 14.00 

• 15 grudnia 2021 roku – Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, Warszawa, ul. 

Wyspiańskiego 6/8, do godz. 14.00 

 

2. Opis sposobu przygotowania oferty  

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Rozeznania cenowego. Do oferty należy dołączyć wypełnioną Specyfikację stanowiącą Załącznik nr 1  

z podaniem cen jednostkowych artykułów spożywczych, ceny jednej paczki oraz całkowitego kosztu 

brutto zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia (zakup, przygotowanie i dostarczenie pod wskazane adresy, o których mowa w punkcie 1 

rozeznania).  

 

3. Kryterium oceny oferty: 

Oferta zostanie oceniona według kryterium ceny brutto 100%. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej zbieżnej z 

przedmiotem zamówienia.  

 

5.  Osoba do kontaktu: 

• p. Aleksandra Piszczorowicz – kierownik Domu Seniora „Piękny Brzeg”,  

tel. (22) 832 45 56, 517 828 770 

 

6.  Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy przesyłać mailem na adres zolops@ops-zoliborz.waw.pl  w nieprzekraczalnym terminie 

do 29 listopada 2021 r. do godz. 16.00 

 

7. Płatność: 

Płatność za usługę nastąpi w miesiącu grudniu 2021 po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT.  

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.  

 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja paczek świątecznych 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  
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