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ZS-P.SP.321.12.2020 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie informuje, że w prowadzonym 

postepowaniu na realizację usługi społecznej pn.: „Przygotowanie i dostarczenie posiłków 

do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2021, w dniach 

w których pracuje przedszkole” wpłynęło zapytanie do treści ogłoszenia o zamówieniu.  

 

Pytanie nr 1 (od początku prowadzonego postępowania) 
 

Zwracamy się z zapytaniem, czy w Szkole w Jaktorowie są wydawane obiady dla uczniów 

Szkoły. Ogłoszenie o zamówieniu  ZS-P.SP.321.12.2020 z dnia 18.12.2020 nie uwzględnia 

zakresu przygotowania i dostarczania posiłków w Szkole Podstawowej w Jaktorowie. 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie następującej informacji: 

1. Ile dzieci uczęszcza do szkoły w Jaktorowie. 

2. Ile dzieci uczęszcza do Przedszkola w Jaktorowie. 

  

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
 

Niniejszym informuję, że dla zainteresowanych uczniów szkoły podstawowej, obiady 

dostarczane są przez firmę cateringową dostarczającą posiłki dla przedszkolaków. Obiady 

te nie są obowiązkowe i zakupywane są od ww. firmy bezpośrednio przez zainteresowanych 

rodziców. W związku z powyższym, firma cateringowa, która będzie dostarczała posiłki dla 

przedszkola będzie miała możliwość odpłatnego dostarczania posiłków dla zainteresowanych 

uczniów szkoły podstawowej. Ze strony szkoły zapewniamy możliwość nieodpłatnego 

umieszczania menu oraz oferty firmy cateringowej na stronie internetowej szkoły tj.  

http://zspjaktorow.pl/ w zakładce Szkoła Podstawowa / Stołówka. W roku 2019 

zapotrzebowanie miesięczne na dostarczanie odpłatnych posiłków dla uczniów szkoły 

podstawowej oscylowało na poziomie ok. 100 porcji dziennie. Ilość zamawianych posiłków w 

roku 2020 jest niemiarodajna w uwagi na realizację nauki zdalnej w związku z wprowadzonym  

stanem epidemii.  

Ponadto informuję, że na dzień dzisiejszy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie 

uczęszcza 964 uczniów, z czego: 

1. do szkoły podstawowej - 661 osób. 

2. do przedszkola - 303 osoby. 

W związku z udzieloną odpowiedzią na zadane pytania nie zachodzi konieczność zmiany 

terminu składania ofert.  
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