
Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 15184-2012 z dnia 2012-01-17 r. Og oszenie o zamówieniu - I owa
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. ...
Termin sk adania ofert: 2012-01-25

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: 24488 - 2012; data zamieszczenia: 26.01.2012

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:

15184 - 2012r.

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

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: 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.2) Rodzaj zamówienia: Us ugi.

II.3) Okre lenie przedmiotu 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  te  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.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.32.00.00-9.



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: 26.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

Grazyna Kose a BAR ZACISZE, ul. Mickiewicza 4, 68-120 I owa, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa warto  zamówienia (bez VAT): 53550,00 PLN.

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

Cena wybranej oferty: 47302,50

Oferta z najni sz  cen : 47302,50 / Oferta z najwy sz  cen : 47302,50

Waluta: PLN.


