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Łomża, dnia 21.10.2021 r. 
 

Zaproszenie do złożenia oferty na Usługę cateringową 
znak sprawy ZSMIO.26.5.5.2021 

 
I. Zamawiający: 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży 
ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 
tel.: +48 (86) 219-87-93, +48 (0-86) 218-62-39 
adres strony internetowej: www.bip.zsmio.pl 
e-mail: sekretariat@zsmio.pl 
zwany dalej Zamawiającym. 

 
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Łomży zaprasza do składania ofert na: usługę cateringową w ramach projektu „Rozwijaj 
i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
 

II. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa. 

III. Tryb postępowania 
Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

IV. Termin realizacji zamówienia 
Zamówienie będzie realizowane w okresie od podpisania umowy do 31.08.2023 r. 

V. Opis przedmiotu zamówienia 
1. W ramach zamówienia przewiduje się 2002 ciepłe posiłki obiadowe dla uczniów, uczestników 

projektu. Dostawa ciepłych posiłków ma być realizowana (w zależności od realizacji zadań 
projektu):w trakcie roku szkolnego 2021/2022 oraz 2022/2023 w okresie nauki w soboty, a w 
czasie ferii od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 11.30. 

2. Obsługa cateringowa konferencji dla 150 osób zrealizowana w 4 kwartale 2022 r. w tym: 
- obsługa kelnerska 
- zastawa jednorazowa (kubki na ciepłe i zimne napoje, talerzyki, sztućce) 
- poczęstunek bez ograniczeń:  
* kawa (mielona i rozpuszczalna),  
* herbata (czarna i owocowa),  
* mleko lub śmietanka do kawy, cytryna, cukier,  
* woda (gazowana i niegazowana),  
* soki owocowe (min. 3 smaki),  
* ciasto (min. 4 rodzaje), mini pączki, rogaliki, mini babeczki,  
* owoce (min. 3 rodzaje) 
* przystawki zimne (min. 7 rodzajów) 
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3. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża. 
4. Posiłki obiadowe dostarczone do zamawiającego mają być zrealizowane w formie ciepłego 

drugiego dania zawierającego białko (np.: mięso, ryby, ser, jaja), produkt objętościowy (np.: 
ziemniaki, kasze, ryż, kluski) oraz dodatek witaminowo-mineralny (np.: surówki, warzywa 
gotowane). Liczba zróżnicowanych zestawów obiadowych nie powinna być mniejsza niż 7. 
Wartość energetyczna każdego z dostarczanych posiłków powinna być nie mniejsza niż 600 kcal 
i nie większa niż 1000kcal. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 
6. Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość dostarczonych posiłków.  
7. Zapewnienie wyżywienia będzie odbywało się w następujący sposób: posiłki obiadowe będą 

dostarczane ciepłe w specjalnych termicznych opakowaniach, każdy posiłek zapakowany 
w oddzielnym opakowaniu ze sztućcami na godzinę w dni zgłoszone przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający poinformuje o zapotrzebowaniu na wyżywienie każdorazowo w terminie zgodnie z 
ofertą Wykonawcy i umową. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić przyjęcie 
zamówienia  oraz terminowo dostarczyć posiłki. 

9. Zestawy będą dostarczane przez oferenta do ZSMiO nr 5 w Łomży, ul. Przykoszarowa 22  
w ilościach uzależnionych od zaplanowanej na dany dzień liczby grup uczniowskich, jednak nie 
mniej niż 6 porcji i nie więcej niż 60 porcji jednego dnia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadkach losowych np. 
choroby prowadzącego zajęcia najpóźniej 24 godzin przed terminem dostarczenia posiłków. 

11. Posiłki mają być tylko dostarczane, a nie serwowane uczestnikom.  
12. Łączna wartość umowy nie przekroczy całkowitej ceny zawartej w ofercie wybranego 

Wykonawcy (maksymalna wartość zamówienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i planowanej 
ilości posiłków). 

13. Zamawiający w ramach zamówienia zakupi co najmniej 80% przewidywanej ilości wskazanych 
w pkt 1 posiłków. 

14. Jakość obiadów powinna być wysoka i charakteryzować się wysoka estetyką. 
15. Wykonawca zobowiązany jest do: 

- dostarczenia posiłków w terminie (dzień, konkretna godzina) i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, 
- świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy 
i jakości produktów spożywczych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

16. Wykonawca musi oznaczyć alergeny jeśli występują w danym posiłku 
17. Wykonawca musi posiadać wymagane prawem zezwolenia/rejestracje niezbędne do prowadzenia 

działalności objętej zaproszeniem do złożenia oferty. 
18. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotowe usługi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz. U. 2006 Nr 171 poz. 1225 z późn.zmian.) i rozporządzeń 
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.  

19. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-
epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za 
ich przestrzeganie. 

20. Wykonawca oświadcza, że środki transportu, którymi będzie dostarczał żywność są 
utrzymywane w dobrym stanie technicznym, zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem 
i umożliwiającym zachowanie właściwej jakości zdrowotnej środków, posiadają powierzchnię 
ładunkową dostosowaną do rodzaju przewożonych środków i konstrukcję umożliwiającą łatwe 
utrzymanie czystości i porządku, a także dezynfekcję. Wykonawca gwarantuje, że produkty  
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spożywcze w szczególności łatwo psujące (wymagające obniżonej temperatury 
przechowywania) będą przewożone w temperaturze zalecanej przez producenta z zachowaniem 
ciągłości łańcucha chłodniczego. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:  
a) nie znajduje się w stanie likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości, 
b) posiada uprawnienia, pracowników, przystosowane pomieszczenia oraz sprzęt niezbędny do 

realizacji przedmiotu zamówienia (potwierdzone oświadczeniem oferenta na formularzu 
oferty, 

c) zrealizował minimum jedną usługę cateringową i wskaże instytucje, która potwierdzi 
prawidłową jego realizację. 

2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności 
poprzez: 
a) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
b) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

c) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
d) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa. 
3. W celu potwierdzenia braku powiązań Wykonawca przedkłada oświadczenie zawarte w 

formularzu oferty. 
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 

a) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy, 

a) pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa pod lit. a) powinno być 
dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych 
do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. W zakresie 
formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub 
notarialnie potwierdzona kopia, oryginał lub kopia ale bez notariusza 
może).Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty, 

b) w przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami są wspólnicy 
spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się 
o udzielenie zamówienia, 

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy, 

d) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie, 

e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym 

mailto:sekretariat@zsmio.pl
http://www.bip.zsmio.pl/


 
Projekt: „Rozwijaj i realizuj  swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Wnioskodawca: 
Miasto Łomża 
pl. Stary Rynek 14 
18-400 Łomża 
e-mail: ratusz@um.lomza.pl  
tel.: (86) 215 67 00 
http://www.lomza.pl/ 
 

Realizator Projektu: 
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących  
Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży 
ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 
e-mail: sekretariat@zsmio.pl 
tel.: +48 (86) 219-87-93, +48 (86) 218-62-39 
http://www.zsmio.pl                      Strona 4 z 8 

 

jako pełnomocnik pozostałych, 
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden Formularz 

Ofertowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
warunki określone w OPZ wykonawcy muszą spełniać łącznie. 

 

VII. Kryteria oceny ofert i wagi punktowe lub procentowe przypisane do 
poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz sposób przyznawania punktów 
za spełnienie danego kryterium oceny ofert 

 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

Kryterium Waga % 
C – Cenabrutto wykonania zamówienia 60 % 
T - Czas realizacji zamówienia od poinformowania o ilości posiłków 30 % 
R – Referencje 10 % 
Przy czym [1%=1pkt]. 
 

2. Sposób oceny ofert 
a) dla kryterium C: „Cena brutto wykonania zamówienia”: 

Sposób obliczenia: 
C = (CN / CR x 60 %) x 100 
C – ilość punktów dla kryterium 
CN – najniższa oferowana cena 
CR – cena oferty rozpatrywanej 

b) dla kryterium T: ”Czas realizacji zamówienia od poinformowania o ilości posiłków”, od 
dnia pozyskania informacji o liczbie grup i uczniów zaplanowanych na zajęcia odbywające 
się w dniu dostawy posiłku; ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji 
przedstawionej przez wykonawcę w ofercie. Czas realizacji zamówienia liczy się od 
momentu wysłania zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy. Czas realizacji nie 
może być dłuższy niż 3 dni – oferty zawierające czas dłuższy niż 3 dni będą odrzucone. 
 Czas realizacji zamówienia od poinformowania o ilości posiłków na 4 godziny przed 

terminem i godziną dostawy - 30 punktów 
 Czas realizacji zamówienia od poinformowania o ilości posiłków na 1 dzień przed 

terminem dostawy – 20 punktów 
 Czas realizacji zamówienia od poinformowania o ilości posiłków na 2 dni przed 

terminem dostawy – 10 punktów 
 Czas realizacji zamówienia od poinformowania o ilości posiłków na 3 dni przed 

terminem dostawy – 0 punktów 
c) Dla kryterium R: Liczba przedstawionych referencji, punkty będą przyznawane według 

poniższej zasady: 
 5 i więcej referencji – 10 pkt 
 4 referencje – 8 pkt 
 3 referencje – 6 pkt 
 2 referencje – 4 pkt 
 1 referencja – 2 pkt 
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5. Całkowitą ilość punktów, jaką uzyska dana oferta, będzie stanowiła suma punktów uzyskanych 
w ramachposzczególnych kryteriów. 

 
Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów: 

P = C+T+R 
P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty 
C - Cena brutto wykonania zamówienia 
T - Czas realizacji zamówienia od poinformowania o ilości posiłków 
R – Liczba referencji 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte 
kryteria. 

7. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane 
do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu 
wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

9. Zamawiający poprawi w ofertach: 
a) oczywiste omyłki pisarskie; 
b) oczywiste omyłki rachunkowe. 

10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do 
niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny 

 

VIII. Sposób przygotowania oferty 
1. Wykonawca przygotowuje ofertę w języku polskim, w formie pisemnej. 
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć: 
a) ofertę wraz z oświadczeniami wskazanymi we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 

1 do zaproszenia do złożenia oferty), 
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
c) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) dla Oferentów, którzy 

ubiegają się wspólnie o zamówienie.  
d) referencje  

 

IX. Sposób i miejsce złożenia oferty 
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się w formie papierowej. 
3. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego 

załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. 
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  
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5. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy złożone przez 
Wykonawcę w Formularzu oferty oraz innych załączonych do niej dokumentach powinny być 
czytelne. 

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Mechanicznych 
i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża , pokój nr 100 
(sekretariat)w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2021 r., do godz. 10:30. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2021 r. o godz. 10.40 w siedzibie Zespołu Szkół 
Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży pok. Nr 103. 

8. Informację z otwarcia ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej bip.zsmio.pl oraz 
poinformuje mailowo Oferentów. 

9. Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zespół Szkół 
Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża. Na 
kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: Oferta na usługę cateringową. 

10. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do 
siedziby Zamawiającego, także w sytuacji, gdy oferta została złożona za pośrednictwem poczty, 
kuriera itp. 

 

X. Dodatkowe informacje 
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest Pan Andrzej Borawski 86 219-87-93 

wew. 62 lub Pani Marta Cwalina 86219-87-93 wew. 10. 
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród  pozostałych ofert 
złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w oparciu 
o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. 

5. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia 
negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez 
podania przyczyny. 

 

XI. Ochrona danych osobowych 
Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych 

i Ogólnokształcących Nr5 w Łomży, które reprezentuje Pan Jacek Kocoń Dyrektor Szkoły, ul. 
Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża e-mail: sekretariat@zsmio.pl, tel. +48 (86) 219-87-93  

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Mechanicznych 
i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży jest Pan Błażej Siwik ul. Przykoszarowa 22, 18-400 
Łomża e-mail: sekretariat@zsmio.pl, tel. +48 (86) 219-87-93; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego 
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 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe znajdujące się w dokumentacji z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego będą przechowywane, przez okres 7 lat od dnia zakończenia zadania 
inwestycyjnego natomiast dane osobowe znajdujące się w umowie i załącznikach do umowy 
na realizację zamówienia publicznego przez okres 10 lat od dnia podpisania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
**; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

______________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

XII. Informacje końcowe 
1. Wykonawcy przygotowują i składają oferty na własny koszt. 
2. W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia wobec Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu związanego z realizacją niniejszego 
postępowania, za wyjątkiem odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie. 

3. Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze. 
4. Poprzez złożenie oferty Wykonawca akceptuje warunki postępowania wskazane w niniejszym 

zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego. 
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5. Niniejsze zapytanie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego 

www.bip.zsmio.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

XIII. Lista załączników 
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego 
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy 

 

mailto:sekretariat@zsmio.pl
http://www.bip.zsmio.pl/
http://www.bip.zsmio.pl/

	I. Zamawiający:
	II. Przedmiot zamówienia
	III. Tryb postępowania
	IV. Termin realizacji zamówienia
	V. Opis przedmiotu zamówienia
	VI. Warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków
	VII. Kryteria oceny ofert i wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz sposób przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert
	VIII. Sposób przygotowania oferty
	IX. Sposób i miejsce złożenia oferty
	X. Dodatkowe informacje
	XI. Ochrona danych osobowych
	XII. Informacje końcowe
	XIII. Lista załączników

