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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 

 

dotyczy zapewnienia wyżywienia w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 8.4., Poddziałanie 8.4.1. pn. „Nowy 

niepubliczny żłobek  ,,Poziomka" w Głogowie. Małe poziomki-nowe miejsca opieki i 

aktywizacja zawodowa rodziców”. 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Przedszkole Niepubliczne "POZIOMKA" Ewa Czaińska 

ul. Wileńska 28 

67-200 Głogów 

Tel: 609508305 

e-mail: ewaczainska@o2.pl 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. KOD CPV 

 

55520000-1 – usługi dostarczania posiłków 

 

 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

 

Celem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla 42 dzieci żłobkowych w ramach projektu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 

Działanie: 8.4., Poddziałanie 8.4.1. pn. „Nowy niepubliczny żłobek  ,,Poziomka" w Głogowie. 

Małe poziomki-nowe miejsca opieki i aktywizacja zawodowa rodziców”. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu dla 42 podopiecznych żłobka „Nowy niepubliczny 

żłobek  ,,Poziomka" w Głogowie. Małe poziomki-nowe miejsca opieki i aktywizacja zawodowa rodziców” 

w formie trzech posiłków dziennie: pierwszego i drugiego w godzinach dopołudniowych w formie I i II 

śniadania i drugiego posiłku w godzinach popołudniowych w formie dwudaniowego obiadu. 
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Usługa obejmuje przygotowywanie zestawów cateringowych codziennie na bieżąco, w ilości ustalonej 

każdorazowo przez Zamawiającego dla docelowo 42 dzieci, ze świeżych produktów, wysokiej jakości, w 

uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2008 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149 z późn.zm.), rozporządzeń wykonawczych 

i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i 

krytycznych punktów kontroli – HACCP, zasad żywienia i dietetyki stosowanej, opracowanej przez Instytut 

Żywności i Żywienia. 

 

Posiłki będą dostarczane do „Nowy niepubliczny żłobek  ,,Poziomka" w Głogowie. Małe poziomki-nowe 

miejsca opieki i aktywizacja zawodowa rodziców”  dwa razy dziennie: pierwszy i drugi posiłek do godziny 

9:00 a trzeci do godziny 13:00. Głogów, ul. Narciarska 1,3 

Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z produktów zakupionych przez Wykonawcę. 

 

Posiłki będą przygotowane w oparciu o jadłospis żywieniowy przygotowany przez Wykonawcę i 

uwzględniać będzie następujące warunki: 

1. wśród dzieci, dla których przygotowywane są posiłki mogą znajdować się dzieci z alergiami 

pokarmowymi. Wykonawca jest każdorazowo zobowiązany do przygotowania dla tych dzieci posiłków 

nie zawierających alergenów, na które są uczulone. Ilość dzieci z alergiami pokarmowymi wraz ze 

szczegółowym wyszczególnieniem alergenów każdorazowo dostarcza Wykonawcy Zamawiający. 

2. posiłki nie mogą być przygotowane z produktów głęboko-mrożonych, produktów instant, 

3. w skali tygodnia posiłki nie mogą się powtarzać, 

4. posiłki powinny uwzględniać dzienne zapotrzebowanie energetyczne małego dziecka w ten sposób, że 

pierwszy posiłek powinien mieć wartość kaloryczną 250 kcal, drugi posiłek wartość kaloryczną 100 

kcal, a trzeci posiłek wartość kaloryczną 300 kcal. 

5. w minimum 1 posiłku dziennie powinny znaleźć się produkty zbożowe pełnoziarniste (różne rodzaje 

kasz, makaronu, ryżu, pieczywa), 

6. nie należy stosować wędlin tłustych, np. mielonki i mortadeli, parówek, pasztetu, pasztetowej. Zaleca 

się stosowanie wędlin chudych, np. polędwica, szynka, 

7. przynajmniej raz w tygodniu w skład trzeciego posiłku wchodzi ryba, 

8. obiad składa się każdorazowo z zupy i II dania. 

 

Zamawiający każdorazowo, najpóźniej do godziny 08:00, dnia bieżącego będzie informował o konkretnej 

ilości posiłków jakie należy danego dnia przygotować. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do „Nowy niepubliczny żłobek  ,,Poziomka" w Głogowie . 

Małe poziomki-nowe miejsca opieki i aktywizacja zawodowa rodziców” posiłków w odpowiednich 

przeznaczonych do tego celu pojemnikach termoizolacyjnych zabezpieczających posiłki przed wylaniem 

oraz schłodzeniem, umożliwiających łatwe porcjowanie posiłków na miejscu. 

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do piątku do godziny 12.00 jadłospis na kolejny tydzień ze 

wskazaniem gramatury posiłków. Jadłospis będzie zaakceptowany przez Zamawiającego bądź też będą 

prowadzone z Wykonawcą rozmowy dotyczące zmian w jadłospisie. 

Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane 

w ramach przedmiotowego Zamówienia usługi. 
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4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA 

ICH OCENY 

 
1. Zgodnie z zasadami projektu, w ramach którego tworzone jest niniejsze zapytanie ofertowe, oferentem 

mogą być wszystkie podmioty dysponujące stosownym zapleczem w zakresie dostarczania wyżywienia 

i możliwościami realizacji zamówienia w przewidzianym czasie. Wymóg ten będzie weryfikowany na 

podstawie oświadczenia nr 3 będącego załącznikiem do przedmiotowego zapytania ofertowego. 
2. Zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawca nie może być podmiotem 

powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie „oświadczenia o braku powiązań osobowych lub 

kapitałowych” oferenta będącego załącznikiem do formularza ofertowego. 

 

Informacja o żłobku znajduje się pod adresem internetowym:  

www.przedszkole-poziomka.pl 

dodatkowych informacji udziela: 
Ewa Czaińska 

Przedszkole Niepubliczne "POZIOMKA"  

ul. Wileńska 28 

67-200 Głogów 

Tel: 609508305 

            e-mail: ewaczainska@o2.pl 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia od 15.01.2018 roku. Termin wykonania 

przedmiotu zamówienia maksymalnie: do 31,08.2019 roku. 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

 

 Oferta powinna: 

  zostać opatrzona pieczątką, 

 posiadać datę sporządzenia, 

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 zostać podpisana czytelnie przez oferenta, 

http://www.akrostal.pl/
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 zawierać stosowne oświadczenia wymienione w treści niniejszego zapytania ofertowego i 

załącznikach do niego 

 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 10.012017r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: ewaczainska@o2.pl , operatora pocztowego kuriera bądź też dostarczyć osobiście (w 

godzinach 8-15:00) do siedziby  Zamawiającego tj. na adres: 

Przedszkole Niepubliczne "POZIOMKA" Ewa Czaińska 

ul. Wileńska 28 

67-200 Głogów 

 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.012017r. o godz. 15.00 a informacja o wynikach oraz wyborze 

najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona  na stronie internetowej www.przedszkole-

poziomka.pl, na stronie portalu Baza Konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz przekazana potencjalnym 

wykonawcom biorącym udział w postępowaniu drogą mailową lub faksem. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

5. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT 

Przy ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria, wraz z 

przypisaną im wagą: 

 

 

KRYTERIUM WAGA PUNKTOWA 

CENA 80pkt 

PRZYKŁADOWY JADŁOSPIS TYGODNIOWY 

UWZGLĘDNIAJĄCY ALERGIE POKARMOWE TYPOWE 

DLA WIEKU ŻŁOBKOWEGO 

20pkt 

 

Kryterium 1: Cena 

Oferowana łączna cena netto przedmiotu zamówienia. Waga kryterium 80 pkt.  Sposób 

wyliczenia punktów: 

 

Najniższa oferta: 80 pkt. 

Pozostałe oferty: (cena najniższej oferty x 80) / cena badanej oferty 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 80 pkt. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów formularza ofertowego. 

 

http://www.przedszkole-poziomka.pl/
http://www.przedszkole-poziomka.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Kryterium 2: PRZYKŁADOWY JADŁOSPIS TYGODNIOWY UWZGLĘDNIAJĄCY 

ALERGIE POKARMOWE TYPOWE DLA WIEKU ŻŁOBKOWEGO 
 

Przykładowy jadłospis tygodniowy uwzględniający dodatkowo posiłki dla dzieci z alergiami 

pokarmowymi typowymi dla wieku żłobkowego: 

1. jadłospis z uwzględnionym opisem posiłków dla jednego rodzaju alergii pokarmowej – 5 

pkt 

2. jadłospis z uwzględnionym opisem posiłków dla dwóch rodzajów alergii pokarmowych– 

10 pkt 

3. jadłospis z uwzględnionym opisem posiłków dla trzech rodzajów alergii pokarmowych – 

15 pkt 

4. jadłospis z uwzględnionym opisem posiłków dla czterech i więcej rodzajów alergii 

pokarmowych – 20 pkt 

 

Wyżej wymienione punkty nie sumują się. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 20 pkt. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia będącego załącznikiem nr 4 do 

zapytania ofertowego. 

 

SPOSÓB WYBORU OFERT 

1. Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania (w tym kryteria formalne - związane ze sposobem 

przygotowania i dostarczenia oferty) przedstawione w zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające 

wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań (w 

tym kryteriów formalnych) zostaną odrzucone. 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która łącznie za kryteria przyjęte w niniejszym 

postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów. 

3. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów wybrana zostanie oferta posiadająca krótszy 

termin realizacji zamówienia. 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez umieszczenie 

informacji (protokół postępowania o udzielenie zamówienia) na stronie internetowej 

www.przedszkole-poziomka.pl . 

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Bazie 

Konkurencyjności. 

 

UMOWA 

1. Treść umowy pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą jest kształtowana autonomią woli stron. 

Umowa sporządzona będzie w formie pisemnej. 

2. Wzór umowy będzie udostępniony na życzenie potencjalnego Oferenta. 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego w 

przypadku nieuzyskania wsparcia w ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Oś Priorytetowa 8 „Rynek pracy”, Działanie 8.4 „Godzenie życia zawodowego i 

prywatnego”, Poddziałanie 8.4.1 „Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy 

horyzontalne” lub zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzenia 

niniejszego zapytania ofertowego, uniemożliwiających realizację zamówienia. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze 

złożonych ofert w przypadku niespełnienia przez żadną z ofert wymagań określonych w treści 

niniejszego zapytania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego 

wykonanie w przypadku, gdy wartości ofert przekroczą założenia Wniosku o dofinansowanie 

projektu lub gdy zaistnieją okoliczności nieznane zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego 

zapytania ofertowego. Ewentualne negocjacje będą prowadzone ze wszystkimi uczestnikami 

postępowania ofertowego, odbędą się w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert. 

4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego. 

5. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający zawrze z wybranym 

Wykonawcą umowę. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Za istotną zmianę 

uznaje się zmianę zmieniającą ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w 

pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna 

z następujących okoliczności: 

 zmiana wprowadzającą warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 

przyjęto by oferty innej treści; 

  zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

  zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy 

lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą, w przypadkach innych nią zakłada lit.d (w „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 

roku”; rozdział 6, 6.5.2, punkt 22, lit. d) 

 

Gdy nowy wykonawca zastępuje wykonawcę, któremu Zamawiający pierwotnie udzieliła 

zamówienia - wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, które nie stanowią istotnej 

modyfikacji umowy mogą być dokonane wyłącznie pod rygorem nieważności w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony. 

7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. W uzasadnionych przypadkach, na co 

najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się 

do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

niż 60 dni. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 

 

                                                                                                       Ewa Czaińska 
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ZAŁĄCZNIKI 

Integralna część niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego załączniki według listy 

poniżej: 

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego. 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 

Załącznik nr 3. Oświadczenie o posiadaniu stosownego zaplecza w zakresie dostarczania 

wyżywienia i o posiadaniu możliwości realizacji zamówienia w przewidzianym czasie. 

Załącznik nr 4. Oświadczenie - przykładowy jadłospis tygodniowy uwzględniający alergie 

pokarmowe typowe dla wieku żłobkowego 
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Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy ………………................…………………………………………......………, 

Adres siedziby  ……………………………………..…………......…………………………….. 

Adres do korespondencji ………………….………………………………………………..…… 

Nr tel. - ................................................................, 

Nr fax - ................................................................., 

Dane Zamawiającego: …………………………………….…………………………………… 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 

…………………………………………………………………………………….. 

Oferujemy realizację wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu 

ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych po cenie: 

 

Cena netto przedmiotu zamówienia 

wynosi: ....................................................................……...........zł), 

(słownie:.....................................................................................................................................zł) 

 

stawka podatku VAT .................……………........ %, 

kwota podatku VAT ……….......……................... zł, 

(słownie:....................................................................................................................................zł) 

 

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:.......................................................................... zł, 

(słownie:.......................................................................................................................................zł). 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

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

ofertowym. 

4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej 

przedmiotem zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane 

z realizacją zamówienia. 

 5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, 

a na potwierdzenie spełniania tych warunków złożyliśmy w ofercie wszystkie wymagane 

dokumenty. 

 6. W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia 

pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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7. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 

zamawiającego. 

8. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane w terminie od dnia ……………………… do 

dnia 31-08-2019r. 

9. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane samodzielnie, bez zlecania całości lub części 

prac podmiotom trzecim, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu 

ofertowym. ........................... 

 

 

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

……………………… 
(miejscowość i data)                                                     podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 



 
 

Strona 10 z 12 
 

 

Załącznik nr 2 

  

………………………, dn. …………………… 

 

NIP ………………………………………………… 

 

REGON ………………………………………………… 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ................... dot. dotyczy zapewnienia wyżywienia w ramach 

projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 

Działanie: 8.4., Poddziałanie 8.4.1. pn. „Nowy niepubliczny żłobek  ,,Poziomka" w Głogowie. 

Małe poziomki-nowe miejsca opieki i aktywizacja zawodowa rodziców”. 

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

  data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 

…………………………….. 

 (miejscowość, data) 

 

 

 

…………………………….. 

(pieczęć oferenta) 

 

OŚWIADCZENIE 

o posiadaniu stosownego zaplecza w zakresie dostarczania wyżywienia 

i o posiadaniu możliwości realizacji zamówienia w przewidzianym czasie. 

 

Przystępując do zapytania ofertowego oświadczam, 

że ……………………………………………………………………………………………………

……………………… posiada stosowne zaplecze w zakresie dostarczania wyżywienia oraz 

posiada możliwościami realizacji zamówienia w przewidzianym czasie. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….…………………………………….. 

(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

Strona 12 z 12 
 

 

Załącznik nr 4 

 

…………………………….. 

 (miejscowość, data) 

 

 

 

…………………………….. 

(pieczęć oferenta) 

 

OŚWIADCZENIE 

przykładowy jadłospis tygodniowy uwzględniający alergie pokarmowe 

typowe dla wieku żłobkowego 

 

Przystępując do zapytania ofertowego poniżej przedstawiam przykładowy jadłospis tygodniowy 

uwzględniający dodatkowo posiłki dla dzieci z alergiami pokarmowymi typowymi dla wieku 

żłobkowego: 

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

... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

……………………………………….…………………………………….. 

(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta) 

 

 

 

 

 

 
 


