
 

Postępowanie nr 03/721-06/2011 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA 

ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 

 

w ramach projektu „Pierwsza Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

1. Nazwa i dane teleadresowe Zamawiającego 

 

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 

Ul. Gościnna 14 

80-032 Gdańsk  

Tel./fax: 58 304-99-56 

strona WWW: www.gfis.pl 

 

2. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:  

 

Małgorzata Gojło-Kaligowska 

Tel. 58 304-99-56 wewn. 23 

e-mail info.projekty@gfis.pl 

strona internetowa www.gfis.pl 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych przez Zamawiającego 

niezbędnych do przeprowadzenia treningu gotowania w 4 Domach dla Dzieci GFIS  

w Gdańsku i w Gdyni oraz do przeprowadzenia zewnętrznego kursu gotowania 

prowadzonego w Pomorskiej Akademii Gotowania w ramach realizacji projektu „Pierwsza 

Praca”. 

W ramach realizacji projektu Zamawiający będzie dokonywał comiesięcznych zakupów 

artykułów spożywczych w okresie od listopada 2011 do września 2014 r.  

 

Zapraszamy do składania ofert ze wstępną wyceną artykułów spożywczych. Prosimy  

o kalkulację przykładowych cen brutto za następujące produkty: 

 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

Kod CPV Jednostka Ilość 

1. jogurt naturalny 15551310-1 150 g. 1 

2. jogurt owocowy 15551320-4 150 g. 1 

http://www.gfis.pl/
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3. margaryna 15431100-9 250 g.  1 

4. masło 15530000-2 250 g.  1 

5. mleko uht 3,2% 15511210-8 1 l. 1 

6. mleko skondensowane 15511600-9 500 g.  1 

7. ser żółty 15541000 1 kg 1 

8. ser feta 15542300-2 1 szt.  1 

9. ser parmezan 15543400-0 1 kg. 1 

10. ser twarogowy  15542100-0 1 kg. 1 

11. śmietana 18% 15512000-0 200 g. 1 

12. jaja 01242000-5  10 szt. 1 

13. wędliny drobiowe 15131135-0 1 kg. 1 

14. cielęcina  15111200-1 1 kg. 1 

15. szynka wędzona 15131210-0 1 kg.  1 

16. pasztet  15131310-1 1 kg.  1 

17. wędliny podsuszane 15131130-5 1 kg.  1 

18. parówki drobiowe 15131500-0 1 kg.  1 

19. mięso wołowe 15111000-9 1 kg.  1 

20. mięso królicze 15119100-6 1 kg.  1 

21. wieprzowina 15113000-3 1 kg.  1 

22. łosoś wędzony 15234100-8 1 kg.  1 

23. dorsz 05122100-7 1 kg.  1 

24.  tuńczyk puszkowany 

w sosie własnym 

15241400-3 170 g. 1 

25. krewetki 15250000-5 1 kg 1 

26. cebula 01121113-6 1 kg. 1 

27. kapusta 01121410-8 1 kg.  1 

28. marchew 01121112-9 1 kg.  1 

29. papryka  01121230-2 1 kg.  1 

30.  cukinia 01121250-8 1 kg. 1 

31. pieczarki 01121260-1 1 kg.  1 

32. pomidory 01121240-5 1 kg.  1 

33. ziemniaki 01112100-6 1 kg.  1 

34. ananas 01131112-2 1 szt.  1 

35. banany 01131111-5 1 kg.  1 

36. brzoskwinie 01131332-0 1 kg.  1 

37. gruszki 01131322-7 1 kg.  1 

38. jabłka 01131321-0 1 kg.  1 

39. mandarynki 01131240-8 1 kg.  1 

40. pomarańcze 01131220-2 1 kg.  1 

41. śliwki 01131334-4 1 kg.  1 

42. winogrona 01131340-9 1 kg.  1 

43. makaron 15851110-2 1 kg.  1 

44. ryż 01111300-1 1 kg.  1 

45. mąka pszenna 15612100-2 1 kg.  1 



 

Postępowanie nr 03/721-06/2011 

 

46. cukier biały 15831000-2 1 kg.  1 

47. olej roślinny 15411100-3 1 l. 1 

48. oliwki zielone  

marynowane 

15331450-6  935 ml. 1 

49. kukurydza w puszce 01111200-0 340 g. 1 

50. groszek w puszce 15331462-3 340 g. 1 

51.  musztarda 15871250-1 200 g. 1 

52. ocet 15871120-1 1 l. 1 

53. miód 15831600-8 1 l. 1 

54. dżem owocowy 15332290-3 300 g. 1 

55. sól drobnoziarnista 15872400-5 1 kg.  1 

56. pieprz mielony 15872100-2 50 g.  1 

57. curry 15871000-4 20 g. 1 

58. bazylia 15872000-1 10 g. 1 

59. oregano 15872000-1 10 g. 1 

60. proszek do pieczenia 15899000-6 30 g. 1 

61. cukier waniliowy 15830000-5 30 g. 1 

62. galaretka owocowa 15332240-8 75 g. 1 

63. kakao 15841000-5 100 g. 1 

64. herbata czarna  15863200-7 100 g. 1 

65. kawa rozpuszczalna 15861000-1 200 g. 1 

66. chleb 15811100-7 800 g.  1 

67. wino białe 24142500-6 750 ml. 1 

68. wino czerwone 24142500-6 750 ml. 1 

69. likier amaretto 24142500-6 700 ml. 1 

 

3.2. W związku z brakiem możliwości oszacowania konkretnych ilości produktów 

spożywczych (autorskie opracowanie programu kursu gotowania oraz treningu gotowania  

w Domach dla Dzieci GFIS), aktualne zestawienie zostało przygotowane w cenach 

jednostkowych umożliwiających jednak ocenę konkurencyjności ofert przygotowanych przez 

potencjalnych wykonawców. Uprzedzamy, iż w ramach podpisanej umowy na zakup 

artykułów żywnościowych będą zakupywane również inne produkty spożywcze nie 

wymienione w zapytaniu, ze względu na autorskie opracowanie zajęć i receptur, które na 

moment ogłaszania zapytania ofertowego nie są jeszcze gotowe. Wymienione w zapytaniu 

składniki będą głównymi i przeważającymi elementami zamówienia.  

3.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości dzielenia zamówienia. 

3.4. Realizacja zamówienia musi zapewniać samodzielne dokonywanie zakupów przez 

Zamawiającego. 

 

 

4. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 

 

4.1. Termin realizacji zamówienia: 
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Zakup poszczególnych towarów zostanie dokonany każdego miesiąca zgodnie  

z harmonogramem realizacji projektu „Pierwsza Praca”. 

a) Rozpoczęcie realizacji zakupów - od dnia podpisania umowy; nie później niż do 30 

listopada 2011 r. 

b) Zakończenie realizacji zakupów - do dnia 30.09.2014 r.  

4.2. Miejsce realizacji: województwo pomorskie, m. Gdańsk i m. Gdynia 

4.3. Sposób i termin zapłaty:  

a) Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT każdorazowo w dniu zakupu 

artykułów spożywczych 

b) Zapłata kwoty należnej Wykonawcy za zakupiony towar następować będzie                  

w formie gotówkowej lub za pomocą karty płatniczej w dniu dokonywania zakupu.  

4.4. Inne elementy związane z realizacją zamówienia 

a) Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie                

w PLN. 

 

5.  Opis sposobu przygotowania oferty 

 

5.1. Wymagania podstawowe 

1) Oferta musi zostać przygotowana na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. 

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą, 

czytelną  techniką.  

4) Oferta musi zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione.  

5) Oferta musi zawierać wymagane załączniki określone w niniejszym zapytaniu 

ofertowym, podpisane przez osoby upoważnione.  

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5.2. Forma oferty 

1) Oferta musi być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej. 

2) Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być złożone w formie oryginałów lub 

kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  

5.3.  Zawartość oferty 

Kompletna oferta musi zawierać: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, 

2) Załączniki: 

a) dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – w przypadku podmiotów  

z osobowością prawną. 

 

 

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

 

6.1. Ofertę należy złożyć: 
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 osobiście w siedzibie fundacji pod adresem:  

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej  

ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk,  

Biuro Fundacji (I piętro) 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 

zakup artykułów żywnościowych 

 

 pocztą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: 

info.projekty@gfis.pl, 

 pocztą tradycyjną na adres: 

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej  

ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk  

 

6.2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia  10.11.2011 do godz.  15:30 

 

 

7. Kryteria oceny ofert 

 

7.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które są kompletne i spełniają wymogi 

określone w warunkach niniejszego zapytania ofertowego. 

 

7.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

 

Kryterium Waga 

cena 100% 

 

 

8. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników  

 

8.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli 

nie naruszy to konkurencyjności) i  wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

 

8.2.        Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 

1) w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem. 
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8.3. Ogłoszenie wyników postępowania. 

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postepowania w formie 

elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie  nie później niż w terminie 7 dni 

roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.  

Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie interenetowej 

Zamawiającego: www.gfis.pl  

 

9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 

W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie/osobiście/e-mailowo. 

 

10. Unieważnienie postępowania 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

 

11. Pozostałe informacje 

 

11.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania 

Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert.  

11.2. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego 

zostanie przekazana Wykonawcom (e-mail lub poczta tradycyjna) jak również zostanie 

opublikowana na stronie Zamawiającego: www.gfis.pl  

11.3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę 

najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym.  

11.4. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w umowie 

o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.07.02.01.-22-075/11 bez zastosowania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

11.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych negocjacji. 

 

 

12. Finansowanie 

 

Realizacja zamówienia jest finansowana ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 

7.2.1). 

 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty 
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