Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia: http://malomice.bip.pbox.pl
Małomice: PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA
PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁOMICAC
Numer ogłoszenia: 282577 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach , ul. Konopnickiej 7, 67-320
Małomice, woj. lubuskie, tel. 0-68 3769037, faks 0-68 3769037.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa gminy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYGOTOWYWANIE I
WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W MAŁOMICAC.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dotyczy dostawy i
wydawania 20.000 gorących posiłków składających się z dwóch dań, tj. zupy i drugiego dania w
celu dożywiania osób dorosłych - realizowany ze środków finansowych Ośrodka Pomocy
Społecznej w Małomicach. Dostawa posiłków będzie odbywać się w dni robocze od godz. 14:00 do
godz. 16:00, w obiekcie wskazanym przez Wykonawcę znajdującym się na terenie miasta
Małomice. 3.2. Podstawowy zestaw dań Zupa 1. Barszcz biały z kiełbasą 400 ml 2. Barszcz
czerwony zabielany 400 ml 3. Kapuśniak 400 ml 4. Krupnik jęczmienny 400 ml 5. Zupa fasolowa
400 ml 6. Zupa grochowa 400 ml 7. Zupa jarzynowa 400 ml 8. Zupa ogórkowa z ziemniakami 400
ml 9. Zupa pieczarkowa 400 ml 10. Zupa pomidorowa z ryżem 400 ml Drugie danie 1. Gulasz
mięsny z kaszą gryczaną + surówka 400 g 2. Kopytka z sosem pomidorowym 250 g 3. Kotlet
mielony z ziemniakami + surówka 450 g 4. Krokiety z mięsem 250 g 5. Łazanki z kapustą 250 g 6.
Makaron z sosem 300 g 7. Naleśniki z serem 250 g 8. Pierogi ruskie z tłuszczem 250 g 9. Potrawka
z kurczaka i ziemniaki + surówka 450 g 10. Ziemniaki z jajkiem sadzonym + surówka 450 g Ilość
posiłków zamawiana będzie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach zgodnie
z listą przekazaną przez OPS, w oparciu o kalkulację oferenta. 3.4. Ogólne warunki świadczonej
usługi: 1) Każde z wymienionych dań powinno być podane raz na 10 dni 2) wydawane posiłki
muszą być gorące. 3) nie można zaniżać wagi posiłków pod groźbą zastosowania kar umownych,
łącznie z rozwiązaniem umowy. 4) wymaga się bezwzględnego przestrzegania przepisów
higieniczno - sanitarnych podczas przygotowywania, transportu i rozdawania posiłków. 5) posiłki
muszą być przygotowywane i wydawane przez osoby posiadające zaświadczenia lekarskie wydane
do celów sanitarno - epidemiologicznych. 6) transport posiłków odbywać się będzie
przystosowanymi do przewozu żywności pojazdami, posiadającymi książki kontroli sanitarnej
wydane przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.32.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna za spełniającego te wymogi tego Wykonawcę, który będzie
dysponował, co najmniej jednym wykwalifikowanym kucharzem.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna za spełniającego te wymogi tego Wykonawcę, który będzie
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia i na potwierdzenie spełnienia
tego warunku złoży wraz z ofertą dokument określony w punkcie 6.1. podpunkt 5
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie
powyższy warunek mogą spełnić łącznie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie - na podstawie art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://malomice.bip.pbox.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na pisemny
wniosek w siedzibie Zamawiającego - Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach ul.
Konopnickiej 7, 67-320 Małomice..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.01.2014 godzina 12:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach, ul. Konopnickiej
7, 67-320 Małomice..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Małomice, 30.12.2103r.

/-/ Krystyna Płaczaszek
p.o. Obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Małomicach

