Kowalewo Pom., dnia 20.12.2010
ZP 341/1/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA DOŻYWIANIE W SZKOŁACH
NA TERENIE MIASTA I GMINY KOWALEWO POMORSKIE W 2011 ROKU

1. Zamawiający
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Wolności 3 87 – 410 Kowalewo
Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie
e-mail: mops@interia.pl
http:// www.kowalewopomorskie.pl
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu i dostawie oraz
wydawaniu w szkołach na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie gorących
posiłków w formie obiadów dwudaniowych (zupa + drugie danie, pięć razy w tygodniu),
śniadań i zup w punktach Wykonawcy, dzieciom, młodzieży uczącej się oraz osobom
dorosłym. Ponadto wydawanie gorących posiłków wraz z dowozem do miejsc
wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.
Przedmiot usługi będzie realizowany ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Kod i nazwa CPV:
55523100-3
55321000-6
55322000-3
55320000-9
55524000-9

- usługi w zakresie posiłków szkolnych
- usługi przygotowywania posiłków
- usługi gotowania posiłków
- usługi podawania posiłków
- usługi dostarczania posiłków do szkół

6. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie ma być realizowane w okresie od 03 stycznia2011 roku do 31 grudnia 2011
roku w godzinach : 1000-1400;przez 5 dni roboczych w tygodniu lub według odrębnego
zlecenia zamawiającego.
7. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Warunki udziału w postępowaniu
9.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia;
d) posiadają sytuację ekonomiczną i finansową.
9.2 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu
o dokumenty wymienione w pkt. 6 SIWZ na zasadzie „spełnia” / „nie spełnia”.
10. Informacja na temat wadium
Zamawiający nie będzie żądał wpłaty wadium w niniejszym postępowaniu.
11. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
12. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie

www.kowalewopomorskie.pl
13. Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %
14. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 27 grudnia 2010 roku do godz. 10 00 w Miejsko Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.
15. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
16. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
17. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupu oferty
18. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem aukcji
elektronicznej.

Kierownik MGOPS
Zyta Szymańska

