
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
NAZWA I ADRES:  Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej , Plac Sikorskiego 19, 62-310 
Pyzdry, woj. wielkopolskie, tel. 63 2768179 , faks 
63 2768170 

 
• Adres strony internetowej zamawiającego: nie dotyczy  
 
RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.  
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach 
wiejskich gminy Pyzdry w 2011 r..  

 Rodzaj zamówienia: usługi.  

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia gorących posiłków w 
naczyniach jednorazowych do wskazanych szkół: w Pietrzykowie, w  Lisewie w Górnych 
Grądach, we Wrąbczynkowskich Holendrach Gminy Pyzdry w okresie od 1 marca do 31 
grudnia 2011 r. w dni nauki w szkole, tj. przez 148 dni. Wiek uczniów: 6-12 lat  
 2.Pod względem jadłospisów i kaloryczności posiłki powinny być przygotowywane w oparciu 
o obowiązujące normy żywieniowe Instytutu Żywienia i Żywności lub inne równoważne 
przepisy. Według szacunków Zamawiającego w okresie obowiązywania  umowy zostanie 
przygotowano ok. 19240 gorących posiłków ( obiad 1 daniowy ) przy zachowaniu temperatury 
min.75 0C. Posilki dostarczane będą codziennie w dni nauki szkolnej w godzinach ustalonych z 
Zamawiającym do:- szkoły w Pietrzykowie- szkoły w Lisewie - szkoły w Górnych Grądach- 
szkoły we Wrąbczynkowskich Holendrach  
Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w 
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z 25 sierpnia 2006r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U nr 136 z 2010r. poz. 914),  
Dostawca musi legitymować się pozwoleniem wydanym przez Państwową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną na przewóz i dostawę posiłków cateringowych..  
Posiłki wydawane będą w godzinach ustalonych między wykonawcą, a Dyrektorami szkół,  
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy do końca każdego miesiąca 
szacunkowej liczby uczniów którzy będą korzystać z posiłków w kolejnym miesiącu,  
Zamawiający zastrzega, iż  
a) Liczba uczniów korzystających z posiłków może być w każdym miesiącu inna,   
b) Rozliczenia za wydane posiłki następować będą w okresach miesięcznych przelewem po 
wystawieniu faktury i dostarczeniu listy dożywianych dzieci potwierdzonej przez dyrektora 
szkoły c) Oferowany asortyment winien być zgodny z normami żywieniowymi stosowanymi w 
zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia, d) 
Posiłki muszą być sporządzane i wydane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej 
dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych 
posiadających aktualne terminy ważności.  
 
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. Wspólny Słownik 
Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.  
 
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.  
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie  



CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:     
Zakończenie: do 21.12.2011r   
 

ZALICZKI   

•                 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie  

WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW   

•                 Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

• Wykonawca winien udokumentować dysponowanie minimum jednym 
środkiem transportu, posiadającym odpowiednie zaświadczenie stwierdzające 
spełnianie wymagań sanitarnych wydane przez Państwową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną na przewóz i dostawę posiłków cateringowych  

•        Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

•   Wykonawca winien udokumentować dysponowanie osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia poprzez wykazanie się kadrą techniczną, z której 
minimum 1 osoba posiada aktualne zaświadczenia lekarskie z badania 
przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych  

•    Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

•    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000,00 zł  

 

INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY   

•      W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć:  

•      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  

•                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, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

•                 Dokumenty podmiotów zagranicznych  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:  

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  

   
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie  

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  
 
KRYTERIA OCENY OFERT   
Kryteria oceny ofert: najni ższa cena.  
 
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.  
 
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: zamawiający  nie 
przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów   
   
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE   
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.pyzdry.pl   
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:   
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach, Plac Sikorskiego 19,                  
62-310 Pyzdry.  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  
24.02.2011 godzina 10:30, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Pyzdrach, pokój nr 1, Plac Sikorskiego 19 , 62-310 Pyzdry.  

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).  

SIWZ  

Załączniki do SIWZ  

 


