
 

 

ROZEZNANIE CENOWE nr KS 3/2020 

 

W ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 

Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, 

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych 

Zadanie zlecone : „Utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na terenie jednostki 

urbanistycznej  Czerniewice” 

 

 

Parafia p.w. Matki Bożej Łaskawej w Toruniu  zwraca się z prośbą o złożenie oferty 

cenowej: 

 

1. Zamawiający:  

Parafia p.w.  Matki Bożej Łaskawej 

ul. Włocławska 256 

87-100 Toruń 

NIP 9561434232 

 

 

2. Przedmiot rozeznania cenowego:  

Przedmiotem rozeznania cenowego jest realizacja usługi dostarczenia dań gotowych w 

ramach spotkania okolicznościowego w Klubie Samopomocy przy Parafii p.w. Matki Bożej 

Łaskawej w Toruniu, w związku z realizacją zadania zleconego:  

„Utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na terenie jednostki urbanistycznej 

Czerniewice” w ramach projektu: „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 

Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Włączenie społeczne i rozwój usług 

społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych 

 

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do przygotowania 

i dostarczenia na adres: Parafia p.w. Matki Bożej Łaskawej ul. Włocławska 256,  

87-100 Toruń dnia 21.02.2020 r.: 

 

 filet z dorsza w sosie cytrynowym – 10 porcji 

 łosoś pieczony z warzywami – 10 porcji 

 roladki drobiowe – 10 porcji 

 pieczone ziemniaki – 10 porcji 

 śledź w ziołach – 10 porcji 

 śledź po kaszubsku – 10 porcji 

 surówka z białej kapusty – 10 porcji 

 sałatka Cezar – 10 porcji 



 

 ciasto deserowe (3 rodzaje) – 30 porcji 

 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w dania w ramach realizacji 

zamówienia na koszt własny, transportem własnym lub innego przewoźnika  

oraz wnieść je w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostawa 

zamówionych artykułów nastąpi dnia 21.02.2020 w godz. 10 – 11.  

 

W związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do: 

 

1) używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów 

spożywczych, 

2) przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 

136 poz. 914 ze zm.), 

3) dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże  

oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych 

składników, 

4) kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników 

mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków, 

5) zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami 

sanitarnymi dotyczącymi żywności. 

 

 

Płatności za zamówione artykuły Zamawiający dokona przelewem na rachunek 

bankowy wskazany w fakturze VAT załączonej do dostarczonych artykułów,  

w terminie wskazanym w fakturze VAT przez Wykonawcę. 

 

4. Termin składania ofert cenowych 

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

2) Oferta powinna być przesłana na: 

 Formularzu cenowym zgodnym ze wzorem określonym w Załączniku nr 

1, w terminie do 17.02.2020 r. do godz. 16.00 na adres e-mail: 

samopomoc.czerniewice@gmail.com 

lub złożona osobiście w biurze przy ul. Włocławskiej 256 w godz. 8 – 16. 

 

3) Pytania do niniejszego rozeznania cenowego należy kierować na adres e-mail: 

samopomoc.czerniewice@gmail.com 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 
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