
 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.  św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO 

 Ogłoszenie oferty na dostarczanie i wydawanie (catering) 
 obiadów dla 300 uczniów i pracowników 

 Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu 

 Poznań 28.06.2022 

 Zamawiający: 
 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO 
 Społeczne Liceum Ogólnokształcące  nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu 
 STO, ul. Grunwaldzka 154, 60-309 

 Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na dostarczanie posiłków 
 dla 300 uczniów oraz nauczycieli 

 w Społecznej Szkole Podstawowej w Poznaniu 

 I. Główne Kryteria wyboru: 

 1.  Wysoka  jakość  wydawanych  posiłków  –  zgodnie  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  (Dz.  U.  z 
 1 sierpnia 2016 r.) na podstawie przedstawionego jadłospisu na dwa tygodnie. 

 2.  Zapewnienie  dostaw  następujących  posiłków:  śniadania,  zupy,  dania  główne, 
 desery, napoje. 

 3.  Możliwość wydawania posiłków w następujących blokach godzinowych: 



 -  11.25-11.45 
 -  12.20-12.40 
 -  13.25-13.50 

 4.  Cena wydawanych posiłków wyrażona w kwocie brutto. 
 5.  Sposób  dostarczania  (rodzaje  naczyń  do  przewożenia  obiadów)  i  serwowania 

 posiłków  (rodzaj  naczyń,  sprzątanie  po  posiłku),  przedstawiony  w  formie 
 opisowej. 

 6.  Uwzględnienie diet: bezmleczna, bezglutenowa oraz wege. 
 7.  Możliwość  wyboru  dań  głównych  przynajmniej  spośród  dwóch  propozycji 

 (dieta nie eliminacyjna). 
 8.  Możliwość  zamawiania  posiłków  oraz  ich  opłacania  za  pośrednictwem 

 platformy internetowej. 
 9.  Możliwości przenoszenia oraz anulowania zamówionych posiłków. 
 10.  Wgląd w menu online na cały miesiąc z góry. 
 11.  Prowadzenie  szkolnego  sklepiku  wyłącznie  z  asortymentem  spełniającym 

 wymagania w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26. lipca 2016 roku. 

 II. Inne istotne informacje: 

 1.  Konkurs trwa w dniach 28.06.2022-05.07.2022. 
 2.  Oferty  należy  przesyłać  pocztą  elektroniczną  na  adres: 

 administracja@spolecznajedynka.pl 
 3.  Termin rozwiązania konkursu to 15.07.2022. 
 4.  Miejscem realizacji zlecenia jest siedziba placówki w Poznaniu. 
 5.  SSP1  zastrzega  sobie  prawo  do  odrzucenia  wybranych  ofert  bez  podania 

 przyczyny. 
 6.  SSP1 zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 
 7.  SSP1  zastrzega  sobie  prawo  do  swobodnego  wybierania  ofert,  jeżeli 

 uczestnicy konkursu spełniają wszystkie kryteria. 

 Justyna Strzeszewska 
 menedżer ds. administracji i kadr 

 KLAUZULA INFORMACYJNA 
 dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniu konkursowym na dostarczanie 
 i wydawanie obiadów dla uczniów i pracowników Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej 
 w Poznaniu STO. 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, informujemy Państwa, że: 
 Administratorem  Państwa  danych  osobowych  (dalej  jako:  „Administrator  Danych  Osobowych”)  jest  Społeczna  Szkoła 
 Podstawowa  nr  1  im.  św.  Urszuli  Ledóchowskiej  w  Poznaniu  STO,  ul.  Grunwaldzka  154,  60-309  Poznań;  NIP 
 779-10-82-712, REGON 302263220 
 W  Szkole  został  wyznaczony  Inspektor  Ochrony  Danych,  z  którym  można  skontaktować  się  poprzez  adres  e-mail 
 iod@spolecznajedynka.pl  Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.1  lit  c  RODO  w  celu 



 związanym  z  postępowaniem  konkursowym  Państwa  dane  osobowe  są  lub  mogą  być  przekazywane  następującym 
 kategoriom  odbiorców:  podmiotom,  którym  Administrator  Danych  Osobowych  zleca  wykonanie  usług  koniecznych  dla 
 realizacji swoich zadań statutowych, 
 Administrator  Danych  Osobowych  przechowuje  Państwa  dane  osobowe  przez  okres  wymagany  przepisami  ustawy 
 Pzp, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 14 lat od dnia zakończenia postępowania konkursowego. 
 Przysługują  Państwu  następujące  uprawnienia:  prawo  do  żądania  od  Administratora  Danych  Osobowych  dostępu  do 
 swoich  danych  osobowych,  prawo  do  sprostowania,  prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych. 
 W  celu  skorzystania  z  powyższych  praw,  należy  skontaktować  się  poprzez  kanały  komunikacji  wskazane  w  pkt  1  i  2 
 powyżej. 
 Nie przysługuje Państwu 
 prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 
 prawo  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowy  na  podstawie  art.  21,  gdyż  podstawą  przetwarzania  danych 
 osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO 
 Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 Przysługuje  Państwu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  zakresie  przetwarzania  danych 
 osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 


