
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

ul. Dembińskiego 3; 01-644 Warszawa
tel:  22 569-28-00;  fax:  22 833-64-24
e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl

www.ops-zoliborz.waw.pl
PN-EN ISO 9001:2015                                                                                                                         FW-01

                                                                                                                    Warszawa, 23.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

                                                                            (t.j. DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy jako Zamawiający, zwraca się
z zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia usług w formie realizacji talonów podlegają-
cych  wymianie w placówkach handlowych na terenie Dzielnicy Żoliborz na artykuły żywnościo-
we oraz higieniczno-sanitarne,  z wyłączeniem napojów alkoholowych oraz wyrobów tytonio-
wych.                            

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, ul. Dembińskiego 3,    
01-644 Warszawa. 

1. Przedmiot zamówienia: 

 Przedmiotem zamówienia jest  realizacja talonów podlegających wymianie  na artykuły
żywnościowe  oraz  higieniczno-sanitarne,  z  wyłączeniem  napojów  alkoholowych  oraz
wyrobów tytoniowych, w ilości 7 200 sztuk w okresie trwania umowy, tj. średnio 400 sztuk
miesięcznie o wartości 10 zł każdy - przez uprawnionych klientów Ośrodka.

Talony  powinny  podlegać  wymianie  w  co  najmniej  dwóch  placówkach  handlowych
należących  do Wykonawcy i  znajdujących się na terenie  Dzielnicy Żoliborz. Wskazane
przez  Wykonawcę  placówki  handlowe  powinny  oferować  co  najmniej  następujący
asortyment : 

Pieczywo: 
chleb pszenno-żytni 500 g ( zamiennie chleb pszenny 500 g), 

      bułka kajzerka 50 g 1 szt. ( zamiennie bułka pszenna 50 g), 

Nabiał:
 mleko w kartonie 2% tłuszczu 1 litr (zamiennie mleko w folii 2% tłuszczu 1 litr), 
 masło 82% tłuszczu 250 g, 

       twaróg półtłusty z mleka krowiego 1kg, 
 ser żółty produkt polski 1kg,
 jaja kl. M, chów klatkowy 1 sztuka ( zamiennie chów ściółkowy), 
 jogurt naturalny 1,5% tłuszczu 180g , 
 śmietana 12% 200g, 

Wędliny i wyroby garmażeryjne (za 1kg):
kiełbasa  zwyczajna,  kiełbasa  podwawelska  (zamiennie:  wieprzowa   kiełbasa  wędzona
i parzona), 
kaszanka z kaszy gryczanej ( zamiennie z kaszy jęczmiennej ),
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pasztetowa, 
pasztet drobiowy (zamiennie pasztet drobiowo-wieprzowy), 
parówki drobiowe (zamiennie: parówki drobiowo-wieprzowe),
szynka wieprzowa gotowana ( zamiennie: szynka wieprzowa wędzona),

Owoce: (za 1kg):
jabłka polskie słodkie miekkie,
pomarańcze deserowe , 
banany żółte, 

Warzywa  (za 1kg): 
marchew karotka , produkt polski
pietruszka korzeniowa, produkt polski
por, produkt polski 
seler korzeniowy, produkt polski
ziemniaki białe sypkie 1 kg, ( producent: Polska)

Inne  ( za 1 kg ):
mąka pszenna poznańska  typ 450 ( zamiennie: mąka pszenna wrocławska ), 
ryż biały długoziarnisty  (zamiennie: średnioziarnisty) , 
makaron 4-jajeczny z pszenicy durum świderki ( zamiennie: makaron 4-jajeczny z pszenicy
durum kolanka), 
kasza gryczana prażona, (zmiennie: kasza gryczana biała),
cukier biały kryształ ( zamiennie cukier biały drobny ),
olej słonecznikowy 1litr (zamiennie: olej rzepakowy), 
herbata ekspresowa czarna 50 torebek, 
sardynki w oleju  125 g ( zamiennie: śledzie w oleju 125 g ),

Artykuły higieniczno-sanitarne:
płyn do czyszczenia urządzeń sanitarnych 750 ml, 
proszek do prania tkanin kolorowych 300 g, 
płyn do mycia naczyń miętowy 500 ml, 
mydło w kostce 100 g,
pasta do zębów uniwersalna z fluorem 100 ml, 
papier toaletowy biały dwuwarstwowy 100% celuloza, 150 listków, gilza o szerokości 95 mm,
8 rolek 

                                                 
Drukowanie talonów leży po stronie Zamawiającego.

Niedopuszczalna jest  zamiana talonów na gotówkę a klient nie może otrzymywać reszty z
niewykorzystanych talonów. 
Niedopuszczalna jest sprzedaż napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

Osoby  realizujące  talony  powinny  mieć  prawo  do  korzystania  z  wszelkich  rabatów,
promocji i wyprzedaży na równi z innymi klientami Wykonawcy.

Z pobranych talonów Wykonawca powinien rozliczyć się w ciągu 7 dni od zakończenia
miesiąca kalendarzowego, na który zostały przyznane. 
Zamówienie dotyczy 7 200 sztuk talonów na łączną kwotę 72 000 zł. do realizacji w całym
okresie trwania umowy, tj. od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r., w tym :
• w okresie I - XII.2021 r. 4 800 sztuk talonów na kwotę 48 000 zł.,
• w okresie I - VI.2022 r.  2 400 sztuk talonów na kwotę 24 000 zł.



Do realizacji  czynności  związanych z wykonaniem zamówienia  Wykonawca powinien
zatrudnić na umowę o pracę osobę/osoby na podstawie skierowania urzędu pracy zgodnie
z ustawą   z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( j. t. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.) lub osobę/osoby  niepełnosprawne spełniające przesłanki
statusu  niepełnosprawności  określone  ustawą  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( j. t. Dz. U. z 2020 r.
poz. 426 ze zm.) 
Zatrudnienie  przy  realizacji  zamówienia  powinno  trwać  przez  cały  okres  realizacji
zamówienia;

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 r. do 30.06. 2022 r.

2.   Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
Nr 2 do zapytania ofertowego.

Oferent skalkuluje i  poda ceny jednostkowe artykułów wyszczególnionych w formularzu
cenowym „Koszyku”, stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Kryterium oceny oferty stanowi 100% ceny brutto jednego koszyka na dzień składania  

    oferty.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

     Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności handlowej.

5.  Osoba do kontaktu:

p. Urszula Wasilewska, tel. 22 56 92 843

6.  Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st.
Warszawy - pok. nr 7 
w nieprzekraczalnym terminie   do dnia  2 listopada 2020 r. do godz. 16:00  .   

7. Płatność

Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez za-
mawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zał. 1 -  formularz cenowy „Koszyk” artykułów
Zał. 2 - formularz ofertowy
                                                                         



      
                                                                                                 

Załącznik nr 1

 Formularz cenowy  „Koszyk” 
                 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
talonów podlegających wymianie na artykuły  żywnościowe oraz artykuły  higieniczno-
sanitarne dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Wykonawca oświadcza, że w dniu dzisiejszym oferuje w punkcie handlowym (sklepie)
przy:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
wyszczególnione niżej produkty  w następujących cenach:

Asortyment Jednostka
miary

Cena jednostkowa

brutto

1 2 3

Pieczywo:
chleb pszenno-żytni 500 g ( zamiennie chleb pszenny 500 
g), 

szt.

bułka kajzerka 50 g 1 szt. ( zamiennie bułka pszenna 50 g),  szt.

Nabiał:

mleko w kartonie 2% tłuszczu 1 litr (zamiennie: mleko w 
folii 2% tłuszczu 1 litr), 

litr

masło 250 gram, 82% tłuszczu szt.

twaróg półtłusty z mleka krowiego kg

ser żółty , produkt polski kg
jaja kl. M, chów klatkowy 1 sztuka ( zamiennie chów 
ściółkowy), 

 szt.

jogurt naturalny 1,5 % tłuszczu 180g szt.

Śmietana 200 g, 12% tłuszczu szt.

Wędliny i wyroby garmażeryjne:

kiełbasa zwyczajna, kiełbasa podwawelska (zamiennie: 
wieprzowa  kiełbasa wędzona  i parzona), 

kg                             

kaszanka z kaszy gryczanej ( zamiennie z kaszy 
jęczmiennej ),

kg

pasztetowa kg

pasztet drobiowy ( zamiennie pasztet drobiowo -
wieprzowy)

kg



Asortyment Jednostka
miary

Cena jednostkowa

brutto

parówki drobiowe ( zamiennie: parówki drobiowo -
wieprzowe 

kg

szynka wieprzowa gotowana( zamiennie szynka wieprzowa
wędzona)

kg

Owoce i warzywa

jabłka polskie słodkie miękkie kg

pomarańcze kg

banany żółte kg

Marchew karotka, produkt polski kg

Pietruszka korzeniowa, produkt polski kg

Por, produkt polski kg

Seler korzeniowy, produkt polski kg

Ziemniaki białe sypkie, produkt polski kg

Inne:

mąka pszenna poznańska typ 450 ( zamiennie mąka 
pszenna wrocławska typ 450 )

kg

ryż biały długoziarnisty ( zamiennie: średnioziarnisty) kg

kasza gryczana prażona ( zamiennie kasa gryczana biała) kg

makaron 4 -jajeczny z pszenicy durum świderki (zamiennie:
makaron 4 - jajeczny z pszenicy durum kolanka), 

kg

cukier biały kryształ ( zamiennie: cukier biały drobny) kg

herbata ekspresowa czarna 50 torebek szt.

olej 1 litr słonecznikowy (zamiennie: olej rzepakowy) szt.

sardynki w oleju 125 g ( zamiennie: śledzie w oleju 125 g) puszka

Artykuły higieniczno- sanitarne:

Płyn do czyszczenia urządzeń sanitarnych 750 ml. szt.

proszek do prania tkanin kolorowych 300 g szt.

płyn do naczyń miętowy 0,5 litra szt.

mydło  100 gram szt.

pasta do zębów  uniwersalna z fluorem 100 ml szt.
papier toaletowy biały dwuwarstwowy 100% celuloza, 150
listków, gilza o szerokości 95 mm, 8 rolek 

                                                 

Szt.

RAZEM

......................, dnia ..................                          ............................................................
                                   

  podpis Wykonawcy lub  



upełnomocnionego  przedstawiciela
podpisującego ofertę

Załącznik Nr 2
                                                                                                         

O F E R T A
(formularz ofertowy)

dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Pełna nazwa Wykonawcy: 

………………………………………………………………..…………………………………

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………..

NIP  ………………………………       Nr rachunku bankowego ……………………………

Tel.…………………………………      Fax ….………………………………

e – mail …………………………………

1. Ja (imię i nazwisko) .....................................................................................oświadczam, że

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem ce-

nowym „Koszykiem” artykułów,  za cenę:

…………………………….. …….zł netto; podatek VAT ……………………. zł;

……………………………………………………………..  zł  brutto  (słownie  zł.

…………………………………………………………………………………………… )

2. Ponadto oświadczam, że:

1) akceptuję termin realizacji zamówienia,
         2)   zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń,

      3)   wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym,

      4)   spełniam warunki określone przez Zamawiającego

                                                                                                        ..............................................   

...............................................         
           miejscowość, data                                                       podpis i pieczęć oferenta
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