Ogłoszenie nr 370315 - 2016 z dnia 2016-12-20 r.
Skwierzyna: Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków z komponentów
zakupionych przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w okresie od
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 352499-2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny
313262400000, ul. ul. Batorego 15, 66440 Skwierzyna, państwo Polska, woj. lubuskie, tel.
957 170 928, faks 957 170 928, e-mail ops@skwierzyna.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.opsskwierzyna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Gminna jednostka organizacyjna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego
z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków z komponentów zakupionych
przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2017 r.
do 31.12.2017 r.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, dostarczania, wydawania posiłków
uczniom szkół oraz wydawanie posiłków w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (w
Skwierzynie) innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Skwierzynie– składająca się z dwóch części. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje
przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków uczniom szkół oraz innym
osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie w okresie od
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących formach: Część 1) Zadanie nr 1 
przygotowanie w opakowaniach jednorazowych i dostarczanie posiłku jednodaniowego
(drugie danie z dodatkiem w postaci owocu, jogurtu lub batonika) do Gimnazjum w
Skwierzynie w szacunkowej ilości dla 10 osób. Dostawa do Gimnazjum w Skwierzynie w
godzinach wskazanych przez Dyrektora Gimnazjum. Wartość odżywcza jednego posiłku
jednodaniowego wydawanego w ramach części 1) nie może być mniejsza niż 500 kcal.
Zadanie nr 2 – przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dwudaniowych (z
dodatkiem w postaci owocu, jogurtu lub batonika) do szkół w szacunkowych ilościach osób:
 Szkoła w Trzebiszewie – dla 15 osób  Szkoła w Murzynowie – dla 50 osób Wartość
odżywcza posiłku dwudaniowego wydawanego w ramach części 1) nie może być niższa niż
600 kcal. Posiłki wydawane w ramach części 1) realizowane będą w dniach nauki szkolnej.
Część 2) Zadanie nr 1 – przygotowywanie i wydawanie posiłków spożywanych w miejscu
wskazanym przez Wykonawcę (w Skwierzynie) - dwudaniowe dla szacunkowej ilości 60
osób Wartość odżywcza posiłku dwudaniowego wydawanego w ramach części 2) nie może
być niższa niż 600 kcal. Posiłki w ramach części 2) realizowane będą w ciągu 7 dni w
tygodniu. W przypadku dni wolnych od pracy oraz świąt, Zamawiający wymaga
zorganizowania posiłku zastępczego w formie np. paczki żywnościowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
II.5) Główny Kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV: 55524000-9, 55523100-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Usługa przygotowywania, dostarczania
CZĘŚĆ NR: 1
i wydawania posiłków uczniom szkół
Postępowanie/część zostało
unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT53012.15
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
BAR "ADRIA", siula57@gmal.com, ul. 9-maja 1, 66-440, Skwierzyna, kraj/woj. lubuskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4,00 zł za posiłek jednodaniowy; 7,00 zł za posiłek
dwudaniowy; 0,80 zł za 1 km dostawy
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4,00 zł za posiłek jednodaniowy; 7,00 zł za posiłek
dwudaniowy; 0,80 zł za 1 km dostawy
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4,00 zł za posiłek jednodaniowy; 7,00 zł za posiłek
dwudaniowy; 0,80 zł za 1 km dostawy
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
NAZWA: Usługa przygotowywania, dostarczania i
wydawania posiłków w miejscu wskazanym przez
CZĘŚĆ NR: 2
Wykonawcę (w Skwierzynie) osobom skierowanym przez
Ośrodek Pomocy Społecznej
Postępowanie/część zostało
unieważnione nie

Należy podać podstawę i
przyczynę unieważnienia
postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT119520.76
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
BAR "ADRIA", siula57@gmal.com, ul. 9-maja 1, 66-40, Skwierzyna, kraj/woj. lubuskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7,50 zł za posiłek
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7,50 zł za posiłek
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7,50 zł za posiłek
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

