
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
rłłvl'lń'. m s$ pstvi ecbo rk- p l

Więcbork: przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków
jednodaniowych

Numer ogłoszenia: 401368 . 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
oGŁoSZENlE o ZAMOWIENIU - usługi

Zamieszczan ie ogłosze n ia : o bowiąz kowe'

ogłoszenie dotyczy: zamÓwienia pub|icznego.

SEKCJA l: ZAMAWIAJĄCY

l. 1) NAZWA lADRES: Miejsko-Gminny oŚrodek Pomocy Społecznejw Więcborku , u|. Mickiewicza22A'

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

Adres strony internetowej zamawiającego: mgops-Wiecbork@poczta.onet. pI

l. 2) RoDzAJ zAMAWlAJĄcEGo: Administracja samorządowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENTA

ll.1) oKREŚLENlE PRzEDMloTU zAMoWIENlA

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

jednodaniowych.

ll.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

ll.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przygotowanie i dostawa gorących

posiłkÓw jednodaniowych d|a około 1 10 uczniÓw szkoł podstawowych i gimnazja|nych z terenu gminy

Więcbork ( tj. Szkoła Podstawowa w Zakzewku, Szkoła Podstawowa w Runowie Kr., ZespÓł SzkÓ,lw

Pęperzynie, Zespół SzkÓł w Jastrzębcu, Szkoła Podstawowa w Sypniewie) w okresie od 02.01 ,2O1!. do

22.06.2012r. oraz od 10.09.2012r. do 21.12.2012r..

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

ll.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (cPV): 55. 52'3 1'00-3, 55'52.40' 00-9.

!l.1.6) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

||.,|.7) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie.

lf.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczecie: 02.0'1 .2012.

SEKCJA lll: INFoRMAGJE o CHARAKTERZE PRAWNYM. EKoNoMtcZNyM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM



ilr.1) wADruM

lnformacja na temat wadium: zamawia1ący nie pobieze

n.2) zALtczKl

Czy przewiduje się udzietenie za|iczek na poczetwykonania zamówienia: nie

IIl.3)WARUNKluDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANtA ocENY

SPEŁNlANlA TYGH WARUNKoW

l|l. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 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, pzedstawienie wykazu wykonywanych usług - co najmniej

jednej' trwającej6 miesięcy po|egającej na pzygotowaniu i dostarczeniu gorącego posiłku d|a

pzynajmniej B0 osob dziennie w okresie ostatnich tzech |at przed upływem terminu sk,ladania

ofeń' a jeze|i okres prowadzenia działa|nościjest krotszy - w tym okresie. Na potwierdzenie na|ezy

załączyc dokumenty potwierdzające , Że usługi zostały wykonane Iub są wykonywane na|ezycie

Il|.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oŚwiadczenie o spełnieniu warunku

llI.3.4) osoby zdoIne 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

lI|.4) lNFoRMAGJA o ośWtADczENlAcH LUB DoKUMENTAGH, JAKIE MAJĄ DosTARczYĆ

WYKoNAWCYW CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIAN|A WARUNKoW UDzlAŁU W PosTĘpowit{tu

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

|lt.4.1) 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,:

o wykaz wykonanych, a W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rÓwniez wykonywanych,

dostaw Iub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doŚwiadczenia w okresie ostatnich trzech lat pzed upływem terminu składania ofert a|bo

wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jezeli okres prowadzenia działa|ności

jest krÓtszy - w tym okresie, z podaniem ich wartoŚci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow,



oraz zatączeniem dokumentu potwierdzającego, ze te dostawy |ub usługi zostały wykonane |ub

są wykonywane na|eżycie

|||.4.2| W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyktuczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

o oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

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

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.l) TRYB UDZIELENIA ZAMOWTENIA

|V.1 . 1 ) Tryb udzielen ia zamówie n ia: przetarg n ieog ran iczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

|v.2.1) Kryteria oceny ofeń: najnizsza cena'

|v.2.2| Czy przeprowadzona będzie aukcja e|ektroniczna: nie.

rv.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofeńy, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

tv.4) INFORMAGJE ADMTNTSTRACYJNE

|V.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: WV/w. mgopswiecbork. pI

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny ośrodek
Pomocy Społecznej u|. Mickiewicza22a 89-41o Więcbork I pietro pokÓj nr 34.

lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub otert: 07.12'2O11

godzina 10:00, miejsce: Miejsko - Gminny ośrodek Pomocy Społecznej u|. Mickiewicza22a:8941o

Więcbork I piętro pokÓj nr 34.

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

|v.4.17| Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w plzypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepod|egających zwrotowi
środków z pomocy udzieIonej przez państwa członkowskle Europejsklego Porozumienla o Wotnym

Handlu (EFTA)' które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częścizamówienia: nie


