
Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 57387-2011 z dnia 2011-02-18 r. Og oszenie o zamówieniu - I owa
wiadczenie us ug przygotowania i dostarczania posi ków do Szkó  Podstawowych w Koninie ag. i Szczepanowie. Dowóz musi by  zapewniony rodkami transportu

przystosowanymi do przewozu ywno ci, spe niaj cymi wszelkie wymogi sanitarno...
Termin sk adania ofert: 2011-02-28

owa: wiadczenie us ug przygotowania i dostarczania posi ków dla dzieci w Szko ach Podstawowych w
Koninie aga skim i Szczepanowie.

Numer og oszenia: 37274 - 2011; data zamieszczenia: 07.03.2011
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us ugi

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych: tak, numer og oszenia w BZP: 57387 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówie  Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: O rodek Pomocy Spo ecznej w I owej, ul. Kolejowa 7, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 68 3774 948, faks 68 3774 948.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: wiadczenie us ug przygotowania i dostarczania posi ków dla dzieci w Szko ach Podstawowych w Koninie

aga skim i Szczepanowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Us ugi.

II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: wiadczenie us ug przygotowania i dostarczania posi ków do Szkó  Podstawowych w Koninie ag. i Szczepanowie. Dowóz

musi by  zapewniony rodkami transportu przystosowanymi do przewozu ywno ci, spe niaj cymi wszelkie wymogi sanitarno - epidemiologiczne. Do ywianie dzieci

odbywa  si  b dzie od poniedzia ku do pi tku z uwzgl dnieniem przerw w nauce. Posi ki maj  by  sporz dzone zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla

ywienia zbiorowego. Musz  tez by  sporz dzone ze wie ych produktów spo ywczych posiadaj cych aktualne terminy wa no ci. Posi ki musz  by  sporz dzone w

dniu dostawy i dostarczone do szkó  w asnym transportem w specjalistycznych pojemnikach. Obiady musz  mie  odpowiedni  temperatur , wymagana dla posi ków

obiadowych. Posi ek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywa  si  z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno- sanitarnych oraz spe nia

warunki okre lone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpiecze stwie ywno ci i ywienia ( Dz.U. Nr 171, poz.1225 z pó n. zm.) Zamawiaj cy nie

dopuszcza powtarzalno ci posi ków w ci gu jednego tygodnia. Godziny dostarczania posi ków w godzinach umówionych z dyrektorami szkó . Obiady nale y dostarczy

w ramach kosztów w asnych ( wraz z za adunkiem i roz adunkiem). Zamawiaj cy zastrzega sobie, e ilo  osób korzystaj cych z obiadów mo e ulega  zmianie, w

zale no ci od liczby dzieci uprawnionych do otrzymywania posi ków. Wykonawca ka dorazowo b dzie o tym informowany..

II.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 55.52.31.00-3, 55.32.10.00-6, 55.31.20.00-3, 55.32.00.00-9, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ma a Gastronomia - Roman Zieli ski, Lotników, 68-200 ary, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa warto  zamówienia (bez VAT): 6,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ  I NAJWY SZ  CEN

Cena wybranej oferty: 6,02

Oferta z najni sz  cen : 6,02 / Oferta z najwy sz  cen : 6,02

Waluta: PLN.


