
PS.CPS.3.2110.1.2019                                                       Gdańsk, dnia 4.10.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A zaprasza do 

składania ofert na dostawę 1048 szt. paczek żywnościowych 

 

1.Zamawiajacy: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

ul. Leczkowa 1A 

80-432 Gdańsk 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: 

Hanna Sigda tel. 500 420 014, e-mail: hanna.sigda@mopr.gda.pl 

Anna Wrzosek, e-mail: anna.wrzosek@mopr.gda.pl 

 

2. Przedmiot zapytania 

Dostawa 1048 szt. paczek żywnościowych zawierających artykuły żywnościowe zawarte  

w załączniku nr 1. 

 

3. Dokumenty jakie powinien złożyć wykonawca do zapytania ofertowego: 

1) Pismo przewodnie, w którym zawarta będzie cena brutto całego zamówienia 

2) Określenie cen poprzez wypełnienie załącznika nr 1 wraz z podpisem 

3) Podpisany wzór umowy załącznik nr 2 (akceptacja warunków ogólnych) 

4) Załączenie kopii KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej. 

 

4. Termin i miejsce składania ofert 

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć do dnia 23.10.2019 r. do godz. 11:00 w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę paczek żywnościowych” - nie otwierać do 

kancelarii MOPR mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Leczkowa 1A (parter budynku) lub na 

adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk. 

Decyduje data wpływu do kancelarii. 

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane. 

 

 

mailto:hanna.sigda@mopr.gda.pl


5. Wybór oferty 

Otwarcie ofert, na które serdecznie Państwa zapraszamy nastąpi w dniu 23.10.2019 r.  

o godz.11:15 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada 

Leczkowa 1A, parter, mała sala konferencyjna. O wyborze oferty powiadomimy Państwa 

drogą telefoniczną lub e-mailową do dnia 25.10.2019 r. 

 

6. Ocenie podlegać będzie 

- cena – (100%) 

 

7. Sposób oceny ofert: 

 

Kryterium Cena (C) - 100% 

Maksymalna liczba punktów przyznanych wg kryterium może wynieść 100 punktów. 

Maksymalna liczbę punktów otrzyma oferta z najniższa oferowana cena brutto. 

Liczba punktów według kryterium obliczona na podstawie wzoru: 

 

    najniższa cena ofertowa 

C= ----------------------------- x100 x 100% = liczba punktów 

         cena badanej oferty 

 

Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z największa liczba punktów. 

 

8. Dodatkowe informacje 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 


