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 Zapytanie ofertowe 
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 

  

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy jako Zamawiający, 
zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym sprzedaży i dostarczenia ekologicznych 
opakowań jednorazowych do wydawania posiłków.  

 

Zamawiający: 
 

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

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie jednorazowych ekologicznych 

opakowań – pojemników przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Do pojemników wkładana będzie żywność „na wynos” dla seniorów z: 

1) Domu Seniora „Piękny Brzeg” przy ul. ks. J. Popiełuszki 16, 

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

Szczegółowa Specyfikacja dostawy zawarta została w załączniku Nr 1 do Zapytania 

ofertowego. 

 

Termin realizacji zamówienia:  do 3 grudnia 2020 r. 

 

2. Opis sposobu przygotowania oferty: 

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

Do oferty należy dołączyć wypełnioną Specyfikację dostawy ekologicznych opakowań 

jednorazowych - załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego. 

 

3. Kryterium oceny oferty: 

Oferta zostanie oceniona według kryterium ceny brutto 100%. 

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. 
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4. Warunki udziału w postępowaniu: 

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności 
gospodarczej zbieżnej z przedmiotem zamówienia. 

 

5. Osoba do kontaktu: 
 

p. Marek Michalewski tel. 22 839 40 88 

 

6. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy – pok. Nr 7  

lub przesłać e-mailem na dres: zolops@ops-zoliborz.waw.pl  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada do godz. 16:00  

 

7. Płatność: 

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

 

 

 

Zał. 1 - specyfikacja dostawy ekologicznych opakowań jednorazowych  

Zał. 2 – formularz oferty 
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