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Więcbork: przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków
jednodaniowych d|a uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy

w Więcborku
Numer ogłoszenia: 402098 . 20,|1; data zamieszczenia 29.1,|.2011

oGŁoSZENlE o ZAMOW|ENlU . usługi

Zamieszczan ie ogłoszen ia : obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamówienia pubIicznego.

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA IADRES: Miejsko-Gminny oŚrodek Pomocy Społecznej w Więcborku , ul. Mickiewicza22A,

89-410 Węcbork, woj. kujawsko-pomorskie, te|. 52 3B9 53 50, faks 52 3B9 53 51.

Adres strony internetowej zamawiającego: WWw'mgopswiecbork.p|

l. 2) RoDzAJ zA MAWIAJĄGEGo: Ad min istracja samorządowa.

sEKcJA ll: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

ll.{) oKREŚLENlE PRZEDMIoTU ZAMoW|ENlA

|l.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: przygotowanie i dostarczenie gorących posiłkÓw

jednodaniowych d|a uczestnikow Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

lI.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

Il.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przygotowanie i dostawa gorących
posiłkÓw jednodaniowych d|a około 30 osÓb dorosłych - uczestnikÓw Srodowiskowego Domu Samopomocy W

\Męcborku w dni robocze kazdego tygodnia w okresie od 02.01 ,2O12r. do 24.12.2012r..

||.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

l|.1.5) Wspó|ny Słownik Zamówień (GPV): 55.32.oo.oo-3, 55'52.oo.oo-1 .

ll.1.6) czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie'

||,1.7| Czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie.

I|.2) czAs TRWANIA zAMoWlENlA LUB TERMIN VVYKONANIA: Rozpoczęcie: O2.01 '2012.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

rrr.1) wADluM



|nformacja na temat wadium: zamawiający nie pobieze

il1.21zALtczKl

Gzy przewiduje się udzietenie za|iczek na poczet wykonania zamówienia: nie

lI|.3) WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWAN|U oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY
sPEŁNlANlA TYCH WARUNKoW

|!l. 3.1) Uprawnienia do wykonywan!a okreśIonej działalności lub czynności, jeżeIi przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oŚwiadczenie o spełnieniu warunku

lll.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie o spełnieniu warunku

lIl.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie o spełnieniu warunku

ll!.3.4) osoby zdo|ne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie o spełnieniu warunku

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oŚwiadczenie o spełnieniu warunku

lll.4) lNFoRMAcJA o oŚWADczENlAcH LUB DoKUMENTAcH, JAKIE MAJĄ DosTARczYc
vVYKoNAWcYW CELU PoTWIERDZENlA SPEŁNIAN|A WARUNKoW UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU

ORAZ NIEPODLEGANIA VVYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST. 1 USTAWY

|Il.4.1} W zakresie wykazania spełnlania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy

pzedłożyć:

u|.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykIuczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,

na|eży pnedłożyć:

o oŚwiadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

|||.7| Czy ogranicza się możIiwośó ubiegania się o zamówienie pubticzne tylko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA lV: PROCEDURA

rv.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWTENTA

lV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony'



lv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

|v.2.u Kryteria oceny ofeń: najnizsza cena'

|v.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

rv.3) zMtANA UMOWY

czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofeńy, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

lv.4) tNFoRMACJ E ADMTNISTRACYJNE

|V.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: wWW. mgopswiecbork. pI

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny oŚrodek

Pomocy Społecznej u|. Mickiewicza 22a; B9410 Więcbork l piętro pokoj nr 34'

|v.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu |ub ofert: Og.12.2011

godzina 10:00, miejsce: Miejsko - Gminny oŚrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza22a,89-41o

Więcbork I piętro pokój nr 34.

lV.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń)'

|v.4.,|7) Czy przewlduje się unieważnienie postępowania o udzietenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej pzez państwa członkowskie Europejskiego Porozumlenia o Wotnym

HandIu (EFTA)' które miaty być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częścizamówienia: nie


