
Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ilowa.pl

owa: Przygotowanie gor cych posi ków dla beneficjentów O rodka Pomocy Spo ecznej
wraz z zapewnieniem sta ego miejsca wydawania i spo ywania posi ków.

Numer og oszenia: 15184 - 2012; data zamieszczenia: 17.01.2012
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

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) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Przygotowanie gor cych posi ków dla beneficjentów O rodka Pomocy

Spo ecznej wraz z zapewnieniem sta ego miejsca wydawania i spo ywania posi ków..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us ugi.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przygotowanie gor cych posi ków dla ok. 30 osób w

poszczególnych miesi cach tj. stycze , luty, marzec, kwiecie , pa dziernik, listopad, grudzie  2012r. wraz z zapewnieniem sta ego miejsca

wydawania i spo ywania posi ków. Do ywianie odbywa  si  b dzie od poniedzia ku do soboty z uwzgl dnieniem dni wi tecznych. Danie

ma by  posi kiem mi snym co najmniej trzy razy w tygodniu. Powinno si  sk ada  oprócz porcji mi snej, z surówki , ziemniaków , ry u,

kaszy, makaronu itp. Danie mog  stanowi  równie  pierogi, zupy z dodatkami, nale niki, kopytka, krokiety, makaron z sosem lub tym

podobne. 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 ek oraz sposób jego przygotowania

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 od 13.00 do 15.00.

Zamawiaj cy zastrzega sobie, e ilo  osób korzystaj cych z obiadów mo e ulega  zmianie, w zale no ci od liczby osób uprawnionych do

otrzymywania posi ków. Wykonawca ka dorazowo b dzie o tym informowany..

II.1.4) Czy przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych: nie.

II.1.5) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.32.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi cach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

http://www.ilowa.pl


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si  udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich

posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Wykonawca zobowi zany jest spe nia  wymagania zawarte w Art. 22 ust. 1 Ustawy tj.: - posiada  uprawnienia do wykonywania

dzia alno ci niezb dnej przy realizacji niniejszego zamówienia (je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie ) w

tym: - posiada  aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej stwierdzaj ce spe nienie wymaga  higieniczno -

zdrowotnych do ywienia zbiorowego ; - posiada  niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz potencja  techniczny, a tak e

dysponowa  osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, -znajdowa  si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniaj cej wykonanie zamówienia. - nie podlega  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Wykaza  si  wykonaniem w okresie ostatnich dwóch lat zamówieniami w zakresie us ug przygotowywania, gotowania i

dostarczania posi ków- np. referencje

III.3.3) Potencja  techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Aktualne zezwolenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na wykonywanie us ug, zgodnie z okre lonymi warunkami.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Wykaz posiadanych kadr posiadaj cych uprawnienia w zakresie ywienia zbiorowego.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

enie o wiadczenia w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ  DOSTARCZY  WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz

wiadczenia o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu, nale y przed :

koncesj , zezwolenie lub licencj

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale y przed :

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wype niony formularz oferty, 2.Aktualny odpis z w ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alno ci

gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub zg oszenia do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, wystawiony nie

wcze niej ni  3 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert; 3.O wiadczenia o nie podleganiu wykluczenia ( art. 24 ustawy Prawo

Zamówie  Publicznych ) - wg wzoru, 4.Aktualne zezwolenie Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej na wykonywanie us ug, zgodnie z

okre lonymi warunkami w pkt. VII SIWZ; 5.O wiadczenie o zdolno ci do wykonywania zadania - wg wzoru; 6.O wiadczenie, e

wykonawca nie zalega z op aceniem podatków, op at oraz sk adek na ubezpieczenia zdrowotne, spo eczne, lub za wiadczenie , e

wykonawca otrzyma  zgod  na zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania

decyzji organu podatkowego/ wystawione nie wcze niej ni  3 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert/ 7.Wykaz posiadanych kadr;

III.7) Czy ogranicza si  mo liwo  ubiegania si  o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 %



pracowników stanowi  osoby niepe nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której dokonano

wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ilowa.pl

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: O rodek Pomocy Spo ecznej w I owej ul. Kolejowa 7

68-120 I owa.

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 25.01.2012 godzina 13:00, miejsce:

rodek Pomocy Spo ecznej w I owej ul. Kolejowa 7 68-120 I owa.

IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania rodków

pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa

cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia y by  przeznaczone na sfinansowanie ca ci lub

cz ci zamówienia: nie

http://www.ilowa.pl

