
_Kołobrzeg 18.08.2022r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu zaprasza do 

przedstawienia oferty na zadanie „Świadczenie usługi przygotowania, gotowania i wydawania 

posiłków dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Kołobrzegu”. 

 Zamawiający: Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP 

6711698541 

Odbiorca (płatnik, adres do korespondencji):  Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Jana Pawła II, ul. Arciszewskiego 20, 78-100 Kołobrzeg 

Przedmiot zapytania: 

1. Przygotowanie, gotowanie i wydawanie posiłków dla oddziałów przedszkolnych przy 

Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu 

2. Czynsz dzierżawy pomieszczeń kuchennych wynosi 2000,00 zł  brutto z uwzględnieniem 

zużycia mediów.  

 

Oferta powinna zawierać: 

1. Cenę brutto za dzienne wyżywienie 1 dziecka –  I śniadanie, II śniadanie, obiad - Wykonawca 

określa cenę realizacji zamówienia poprzez cenę brutto obejmującej kwotę podatku VAT  i wszelkie 

inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

2. Płatność będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie min. 14 

dni. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4.  Termin realizacji zamówienie – wrzesień 2022r. 
 

Termin składania ofert: do dnia 25.08.2022 r. 

 

Ofertę można złożyć: w sekretariacie szkoły  

 

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo. 

Rozeznanie cenowe nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Do rozeznania cenowego nie stosuje się 

ustawy Prawo zamówień. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. Zamawiający zastrzega wybór wykonawcy całości lub części zamówienia. 

 



I. Informacja wyjaśniająca: 

Dotyczy zamówienia publicznego „Świadczenie dostarczania i wydawania                         

posiłków do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5             z Oddziałami 

Integracyjnymi w Kołobrzegu”. 

 

W oparciu o art. 30 ust 4 p.z.p. zamówienie publiczne „Świadczenie dostarczania 
i wydawania posiłków do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5 
z Oddziałami Integracyjnymi” Zamawiający dzieli zamówienie na: 
 
I część - „Świadczenie dostarczania i wydawania posiłków do oddziałów przedszkolnych przy 
Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi” w miesiącu wrześniu 2022 roku (od 
01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.) zgodnie z obowiązującymi procedurami udzielania 
zamówień - w tym trybie zapytania ofertowego. 
II część - „Świadczenie dostarczania i wydawania posiłków do oddziałów przedszkolnych przy 
Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi” od 01 października  2022 roku do 30 
czerwca 2022  zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych 
 

Wartość zmówienia oszacowano na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Kołobrzeg ( pismo nr O.4424.87.2022.VI z dnia 

27.05.2022 r.) w sprawie wysokości opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz 

w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg całodzienne 

wyżywienie (dzienna stawka żywieniowa oraz koszt przygotowania posiłków ) wynosić będzie 

19.91 zł netto/ 21,50 brutto. 

Część I – wartość zamówienia: 

Zamówienie realizowane będzie od 01.09.2022r. do 30.09.2022 r. Liczba dzieci zapisanych 

do oddziałów przedszkolnych na dzień szacowania wynosi – 52.  Liczba dni żywieniowych 

w czasie realizacji zamówienia wynosi – 22. 

Z powyższych danych oszacowano wartość zamówienia na kwotę 22777,04 zł netto/ 

24596,00 zł brutto. 

Część II – wartość zamówienia  

Zamówienie realizowane będzie od 01.10.2022r. do 30.06.2023 r. Liczba dzieci zapisanych do 

oddziałów przedszkolnych na dzień szacowania wynosi – 52.  Liczba dni żywieniowych w czasie 

realizacji zamówienia wynosi – 182. 

Z powyższych danych oszacowano wartość zamówienia na kwotę 188428,24 zł netto/ 203476,00 zł 

brutto. 

 

 

 



II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

1) Przygotowanie posiłków ( tj. zakup przez Wykonawcę produktów oraz ich 

przygotowanie w tym ugotowanie), ich dostarczenie, przygotowanie do wydania 

oraz wydanie  posiłków dla oddziałów przedszkolnych w budynku  Szkoły 

Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Arciszewskiego 20 w 

Kołobrzegu oraz wydanie ich w godzinach od 8:00 do 13:30.   

2) Godziny wydawania posiłków: śniadanie 8:30 – 9:00, II śniadanie  11:00 – 11:30, 

obiad 13:00 – 13:30: na Wykonawcy ciąży obowiązek takiej organizacji pracy aby 

wydawanie posiłków odbyło się  o ustalonych porach. 

3) Dopuszcza się możliwość zmiany przez Zamawiającego godzin wydawania posiłków 

w terminie minimum 7 dni przed dniem wprowadzenia zmian. 

4) Dopuszcza się możliwość dowożenia posiłków mniej niż 3 razy dziennie, pod 

warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury posiłków. 

5) Posiłki winny spełniać Normy żywieniowe zgodne z polskimi normami 

żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty 

oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków (na ciepło i na zimno) o 

najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem 

zgodnie z normami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane 

przez Instytut Żywności i Żywienia dla danej grupy wiekowej. Wykonawca 

odpowiada prawnie za żywienie dzieci przed właściwym terenowo Inspektorem 

Sanitarnym dla miasta Kołobrzeg. 

7) Wykonawca przygotowuje na miejscu posiłki do wydania, porcjuje je i serwuje na 

szklanych naczyniach. 

8) Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: 

Śniadanie: 

- potrawy mleczne: mleko 2% - 200 ml, zupa mleczna, jogurty, serki, twarożki; 

- kanapka (należy uwzględnić różne pieczywo w tym bułki i chleb wieloziarnisty - 40 

gram - - pieczywo + 5 g masło, 15g dżem + 40g wędlina, ser + warzywo świeże 

100g), 

- herbata z cytryną, kakao, kawa zbożowa z mlekiem, mleko - 200ml 



 

II śniadanie: 

− budyń, kisiel owocowy, twarożek, bułeczki, flipsy kukurydziane, płatki, biszkopty, 

jogurt, ryż ze śmietaną, sernik, placuszki, musy owocowe, 

− sok, herbata, kompot 

− owoce sezonowe 

− kaloryczność około 230 kcal 

Obiad: 

− zupa: gramatura ok. 200 ml i kaloryczność ok. 120 kcal, pieczywo 

− drugie danie: gramatura ok. 250 gram i kaloryczność ok. 350 kcal, 

− w przypadku dania mięsnego lub rybnego: ziemniaki, kasza, ryż, makaron - nie 

mniej niż 100 g; mięso - ryba nie mniej niż 50 g,; danie jarskie i półmięsne 

gramatura nie mniej niż 250 g; 

− surówka nie mniej niż 80 g 

− kompot: gramatura ok. 100 ml 

− owoc 

9) Posiłki przygotowywane i wydawane będą przez Wykonawcę codziennie, przez 5 

dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez cały okres realizacji zamówienia, z 

wyłączeniem dni wolnych od pracy oddziałów przedszkolnych. 

10) Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości 

artykułów i produktów, bez użycia produktów typu instant. 

ponadto: 

• jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się 

częściej niż raz na dwa tygodnie; 

• potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej 

jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością 

substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub 

sztucznie aromatyzowanych; 

• w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, 

okazjonalnie smażone; 

• do przygotowania posiłku wymagane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych 

(ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i 

owoców, różnego rodzaju kasz; 

• ważna jest estetyka potraw i posiłków. 



11) Wykonawca będzie świadczył usługę dla maksymalnie 52 dzieci przedszkolnych. 

12) Szacunkowa ilość wydanych posiłków (przez cały okres trwania zamówienia) 

kształtuje się na poziomie 1144. 

13) Faktyczna ilość wydawanych posiłków uzależniona jest od frekwencji dzieci w 

poszczególnych dniach. 

14) Zamawiający zastrzega, iż jeśli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o których 

mowa w § 9 i § 10 umowy dojdzie do ograniczenia zakresu zamówienia przez 

Zamawiającego, minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron wynosi 50 % 

wartości Zamówienia. 
15) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych posiłków oraz 

skutki 

wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu, mogące mieć negatywny wpływ 

na zdrowie żywionych dzieci. 

16) Wykonawca we własnym zakresie zapewni produkty i półprodukty do 

przygotowania posiłków. 

17) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w użytkowanych 

pomieszczeniach, jak również do sprzątania po posiłkach w jadalni szkolnej. 

III. W celu realizacji zamówienia, Zamawiający wynajmie Wykonawcy niezbędne 

pomieszczenia.  Wynajęte pomieszczenia spełniają wymogi sanitarne, należy je 

natomiast doposażyć w sprzęt kuchenny oraz wyposażenie stołówki niezbędne do 

realizacji przedmiotowego zamówienia, głównie w naczynia szklane i sztućce metalowe, 

lodówkę. Wynajmowane są wyłącznie pomieszczenia oraz sprzęt określony we wzorze 

Umowy najmu. Pozostałe wyposażenie niezbędne do świadczenia usług, urządzenia, 

maszyny Wykonawca zapewni we własnym zakresie.  

IV. Od momentu przekazania pomieszczeń przeznaczonych do najmu do momentu 

świadczenia usługi Wykonawca przystosuje pomieszczenia, tak aby spełniały wszystkie 

wymogi do świadczenia usługi od dnia 1 września 2022r.  

 

 

 

 

 

 

 



 

III. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 
1.    Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą 

negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec zamawiającego 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty zostanie wyrażona w 

dwóch postaciach: Ceny całkowitej oferty oraz   dziennej stawki żywieniowej w 

rozbiciu na poszczególne posiłki przypadającej za wyżywienie jednego dziecka  w 

oddziale przedszkolnym i zostanie obliczona w następujący sposób: 

 

                         Cw x (SIP) 1144 = Cena całkowita oferty 

              gdzie: 

             Cw -   jedno całodzienne wyżywienie na które składają się: 

 

a) dzienna wartość wsadu do kotła przypadająca na 1 dziecko ustalona przez 

Zamawiającego na podstawie art. 106, . ust 1., ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - 

Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021 r. pozycja 1082 z późn. zm.) - na dzień składania ofert nie 

może być wyższa niż 12,50 zł brutto w rozbiciu na poszczególne posiłki: I śniadanie–2,50 

zł, II śniadanie–3,75 zł, Obiad–6,25 zł. „Koszt wsadu do kotła” to koszt produktów użytych 

do przygotowania posiłku. Z kwoty przeznaczonej na „koszt wsadu do kotła” Wykonawca 

nie będzie mógł pokrywać innych kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

 

 b) dzienna wartość pozostałych kosztów przygotowania posiłku, dostarczania, 

przygotowania do wydania, i wydania posiłku na rzecz 1 dziecka, ustalana przez 

Wykonawcę nie może być wyższa niż 9,00 zł brutto.  

SIP   - szacowana ilość posiłków do wydania w skali całego zamówienia - na dzień       

składania ofert wynosi ona  1144 zestawów. 

 

   Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z 

podatkiem VAT obowiązującym w dacie sporządzenia 

oferty. Stawka podatku VAT wynosi 8% i została określona zgodnie z ustawą z dn. 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). 

2.    Podana w ofercie cena całkowita zamówienia będzie służyła wyłącznie dla 

porównania i oceny złożonych ofert. Rozliczenie z tytułu zawartej umowy będzie 

następować na podstawie rzeczywiście zamówionych przez zamawiającego i 

dostarczonych przez wykonawcę posiłków wg cen jednostkowych brutto określonych 

w Formularzu Ofertowym - w wymiarze miesięcznym 

3.   Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 
 

4.   Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do 



możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający 

żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, 

lub jej istotnych części składowych. 

5.   W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 

30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w pkt.5, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 

wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający 

może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 5. 

6.    Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 

wykonawcy. 

7.    Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i 

usług, dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej 

w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć.  

8.    Wzór Formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 

podatku VAT. W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT wykonawca 

zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, odpowiednio modyfikując treść Formularza ofertowego poprzez 

wprowadzenie w Informacjach dodatkowych odpowiednich postanowień tj. w 

ofercie, o której mowa w pkt. 8, wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

 

 



Formularz ofertowy 
Pełna nazwa wykonawcy …............................................................ 

Adres siedziby wykonawcy 

Kod …………………………..…………… 

Ulica….................................................... 

Miasto…………………………..………… 

Województwo  …………………..………. 

Nr NIP …................................................ ( w przypadku wykonawców wspólnych uzupełnić dla każdego 

wykonawcy) 

Nr  REGON…………………..…..………( w przypadku wykonawców wspólnych uzupełnić dla każdego wykonawcy 

Nr konta bankowego …............................................................ 

Nr telefonu ….......................................... 

E-mail: ……………………………………. 

Rodzaj wykonawcy: (wybrać odpowiednie poniżej):* 

☐ mikroprzedsiębiorstwo 

☐ małe przedsiębiorstwo 

☐ średnie przedsiębiorstwo 

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza 

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

☐ inny rodzaj  

 

Gmina Miasto Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13 
78-100 Kołobrzeg 

OFERTA 
 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania na usługę: związaną z zadaniem:  

„Świadczenie usługi dostarczania i wydawania posiłków dla oddziałów 
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Kołobrzegu”. 
 
 

Część I 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ), opisie przedmiotu zamówienia, projekcie umowy, za łącznym 

wynagrodzeniem …………….………….…….zł (netto)+ 8% podatku VAT. tj. ogółem 

……………………..…..………. zł brutto (słownie 

zł:…………………………………………………………………..……………………………………………………………

…………………………) wg. poniższej tabeli: 

 

Na niniejszą cenę składają się następujące elementy: 



 
 

 
Cena za jedno całodniowe wyżywienie* 

 
 

w zł (brutto) 

 
 

Szacowana ilość zestawów posiłków do 
wydania w skali całego zamówienia 

 
 

Wartość całkowita zamówienia 

 
w zł (brutto) 

( 01x02) 

01 02 03 

 
1144 

 

 

 

Podział kwotowy ceny brutto za jedno całodzienne wyżywienie: 

 

Wsad do kotła ………. zł brutto w tym: I śniadanie ……….. zł,  II śniadanie ………. zł obiad 

…………… zł** 

 

Pozostałe koszty…..… brutto w tym: I śniadanie…… II śniadanie…… obiad…… 

 

* cena jednego całodniowego wyżywienia składa się z:  

 wsad do kotła,  

 pozostałych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę. 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
zapytaniu ofertowym. 

4. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać: 

                           ☐sami 

                          ☐siłami podwykonawcy: 

 Część zamówienia, którą wykonywać będzie podwykonawca: ........................ 

 nazwa podwykonawcy/ ów ................................................... 
6. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu okres płatności 14 dni od złożonych 

faktur wystawionych za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury do Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami 
integracyjnymi w Kołobrzegu. 

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu.  
 
UWAGA: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 



14 ust. 5 RODO treści ww. oświadczenia wykonawca nie składa  - wówczas należy usunąć  treść oświadczenia 
przez jego wykreślenie. 
 

 
* Wykonawca wskazuje, wyłącznie do celów statystycznych, czy jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem. I tak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców: 
1) mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie 
następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 
wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; 
2) mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie 
następujące warunki: a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 
wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro, i który nie jest 
mikroprzedsiębiorcą 
3) Średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie 
następujące warunki: a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 
wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro, i który nie jest 
mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą. 
4) jednoosobowa działalność gospodarcza - zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły 
5) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej- osoba fizyczna występująca w obrocie jako konsument, niebędąca 
przedsiębiorcą 

 
Uwaga: Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (notyfikowane jako 
dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
 
** Dzienna wartość wsadu do kotła przypadająca na 1 dziecko ustalona przez Zamawiającego na podstawie art. 106, . ust 1., ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021 r. pozycja 1082 z późn. zm.) - na dzień składania ofert nie może być wyższa 
niż 12,50 zł brutto w rozbiciu na poszczególne posiłki: I śniadanie–2,50 zł, II śniadanie–3,75 zł, Obiad–6,25 zł. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ………………………………………………… 
2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

 

 


