
Wielkie Oczy: Przygotowanie i dostarczanie gorącego posiłku - obiadu

jednodaniowego - dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i

gimnazjów na terenie Gminy Wielkie Oczy w okresie od 02.04.2012r. do

31.12.2012r.

Numer ogłoszenia: 72906 - 2012; data zamieszczenia: 09.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wielkie Oczy , ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy, woj. podkarpackie, tel. 016

6310126, faks 016 6310126.

Adres strony internetowej zamawiającego: wielkieoczy.bip.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostarczanie gorącego posiłku - obiadu

jednodaniowego - dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Wielkie Oczy w

okresie od 02.04.2012r. do 31.12.2012r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

usług polegających na przygotowaniu i dostarczaniu gorącego posiłku - obiadu jednodaniowego - w dniach, w których

odbywać się będzie nauka, dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Łukawcu i uczniów Zespołu Szkół Publicznych w

Wielkich Oczach. Rodzaj posiłków: - zupy regeneracyjne (2 razy w tygodniu - poniedziałek i środa), - drugie danie

mięsne (2 razy w tygodniu - wtorek i czwartek) - drugie danie jarskie (1 raz w tygodniu - piątek). Zamawiający nie

dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu dwóch tygodni. Szacunkowa ilość uczniów - 100. Zastrzega się

możliwość zwiększenia lub zmniejszenia żywionych uczniów o 20%. Wymagany okres dożywiania uczniów: od

02-04-2012 do 31-12-2012r., z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Dostawa posiłków w godzinach: od 9:20 - 10:00

w ZSP w Wielkich Oczach, od 10:30 - 11:10 w ZSP w Łukawcu. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki

pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Dostarczenie posiłków z miejsca

produkcji do pomieszczeń poszczególnych szkół realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. Sposób

przygotowania posiłków oraz ich transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków

higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn.zm.). Wykonawca zobowiązany jest do

zabezpieczenia jednorazowych naczyń i sztućców. Wykonawca zobowiązany jest do wydawania posiłków oraz

sprzątnięcia zużytych naczyń..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.04.2012.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy powinni posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku

ocenia się na podstawie zapisów w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku oferty składanej

wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument

odrębnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i odbiorców oraz przedłoży co najmniej trzy referencje w zakresie dożywiania dzieci w szkole

z podmiotów, w których prowadzone było dożywianie potwierdzające, że te dostawy lub

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (na zasadzie spełnia / nie spełnia).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania

zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie

oświadczenia Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy powinni posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku

ocenia się na podstawie zapisów w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku oferty składanej

wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument

odrębnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien być w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte

wykonanie zamówienia. Za sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawcy gwarantującą

należyte wykonanie zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który nie zalega z

odprowadzaniem składek ZUS i podatków do Urzędu Skarbowego - załącznik Nr 3 do SIWZ -

oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000 zł, słownie:

sto tysięcy złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
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CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.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:

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również

wykonywanych,  dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały

wykonane lub są wykonywane należycie

opłaconą polisę,  a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia

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

należy przedłożyć:

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w

celu wykazania  braku podstaw  do wykluczenia  w  oparciu o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy,

wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  a w

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6

miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie

wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż

6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć:

zaświadczenie  podmiotu uprawnionego do kontroli  jakości  potwierdzającego,  że  dostarczane produkty

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY
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Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - załącznik Nr 3 do SIWZ, 2. Wypełniony

formularz oferty Wykonawcy (wg załącznika nr 1 do SIWZ) wraz ze szczegółowym wyliczeniem kosztów - załącznik

nr 1a do SIWZ, 3. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wzór umowy jako dowód przyjęcia warunków

umownych (wszystkie strony wzoru umowy powinny być zaparafowane) - załącznik nr 4 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 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: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

wielkieoczy.bip.gmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy pokój nr A (parter UG).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2012 godzina

09:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy pokój nr A (parter UG).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały

być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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