
Numer sprawy ZP/4/2020  

Warszawa, 08.12.2020r.  

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie paczek żywnościowych dla klientów Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 

 

Wartość zamówienia poniżej równowartości 30 000 euro 

I. Zamawiający: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 

Plac Czerwca 1976 r. Nr 1,  02-494 Warszawa 

NIP 522 22 44 219 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 110 paczek wraz z dostawą do siedziby 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.  

Skład paczki wraz z gramaturą i ilością:  

1. Herbata Lipton Yellow Label 50 szt. – 1 op. 

2. Herbata owocowa o smaku malinowych 20szt. – 1 op. 

3. Ptasie mleczko Wedel 360 gr  – 1 szt.  

4. Kawa Inka -   100 gr – 1 szt. 

5. Miód wielokwiatowy min. 370 gr. – 1 op. 

6. Konfitura wiśniowa min. 290 gr – 1 szt. 

7. Piernik z nadzieniem śliwkowym min.200 gr. – 1 op. 

8. Mikołaj z czekolady min. 55 gr – 1 op. 

9. Ser żółty typu gouda w plastrach min. 300 gr. – 1 op. 

10. Filet z makreli w oleju – min. 170 gr  - 1 szt.  

11. Filety śledzie w słoiku – min. 450gr. – 1 szt. 

12. Szynka konserwowa Krakus 455 gr – 1 szt.  

13. Konserwa turystyczna wieprzowa Krakus 300 gr. – 1 szt.  

Produkty umieszczone w paczce muszą mieć termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 

do 30.12.2020r.  

Każda paczka musi być zapakowana w wytrzymałą torbę jednorazową gwarantującą 

bezpieczny transport produktów.   

Do ceny paczki należy doliczyć koszt pakowania,  transportu i wniesienia do siedziby OPS 

Ursus – ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa 

Termin dostawy paczek -  15.12.2020 godz. 8-12. 



 

 

III. Miejsce i sposób dostarczenia oferty.  

1. Oferta powinna być dostarczona w terminie do 11.12.2020 r. do godziny 10.00 na adres: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976r Nr 1, 02-

495 Warszawa lub na adres sekretariat@ops-ursus.pl 

Zamawiający pozostawia dowolność w formie złożenia oferty, która powinna zawierać 

jedynie łączną wartość brutto 1 paczki ( cena powinna zawierać koszt produktów, 

pakowania i dostawy).  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

4. Osoba do kontaktu Agnieszka Batejko tel. 22 2773466  

                  IV Ocena ofert. 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny ofertowej - waga kryterium  

cena 100% 

2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do oferentów, którzy 

złożyli oferty. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o tym 

drogą elektroniczną. Podstawą realizacji przedmiotu zamówienia jest podpisanie umowy 

stanowiącej zał. Nr 1 do zapytania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert lub 

zmiany wielkości zamówienia.  

4. Płatność nastąpi po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty 

złożenia dokumentu. 
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