Choszczno: Dostawa i wydanie posiłków dla dzieci uczęszczających
do Klubów Przedszkolaka w gm. Choszczno
Numer ogłoszenia: 182875 - 2008; data zamieszczenia: 06.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Choszczno, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, woj.
zachodniopomorskie, tel. 095 7659300, fax 095 7659306.
•

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego
systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wydanie posiłków dla dzieci
uczęszczających do Klubów Przedszkolaka w gm. Choszczno.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wytworzenie, dostawa i wydanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku dla dzieci
uczęszczających do Klubów Przedszkolaka, w 4 szkołach na terenie Gminy Choszczno (usługa
cateringowa dla 4 Klubów Przedszkolaka: Zamęcin, Suliszewo, Sławęcin, Korytowo. Przez
dostarczenie posiłków rozumie się ich dostarczenie do wyznaczonego miejsca w szkole w godz. 13.00
- 14.00 (uzgodnionych uprzednio z przedstawicielem projektu po podpisaniu umowy), wydanie posiłku
dzieciom i zabranie brudnych naczyń. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami
racjonalnego Ŝywienia dzieci w wieku przedszkolnym, muszą być urozmaicone, sporządzone z
pełnowartościowych produktów. Posiłek składać się będzie z dania drugiego (podawanego w
temperaturze 75 stopni C) oraz podwieczorka: np. owoce, ciasto, budyń, kisiel). Wartość kaloryczna
drugiego dania - ok. 650 kcal: - białko - ok. 20 g, - tłuszcze - ok. 20 g, - węglowodany - ok. 95 g Ilość
posiłków (bez dni wolnych od pracy): Rok 2008 - 5 180,00 szt. (Zamęcin: 1 184,00 szt., Suliszewo: 1
184,00 szt., Sławęcin: 1 628,00 szt., Korytowo: 1 184,00szt.) Rok 2009 - 13 020,00 szt. (Zamęcin: 2
976,00 szt., Suliszewo: 2 976,00 szt., Sławęcin:4 092,00 szt., Korytowo: 2 976,00 szt.) Wykonawca
zapewnia równieŜ naczynia i sztućce. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien
spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w
ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o warunkach zdrowotnych Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. z 2006 r., nr
171, poz.1225 ).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.12.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 16.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
•

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) spełniają warunki
dodatkowe: a) wykonali naleŜycie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2
usług porównywalnych z przedmiotem zamówienia. 10.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
zamówienie. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są:
a) do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego; b) spełniać warunki wymienione w punkcie 10.1 SIWZ; c) do solidarnej
odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia; d) do solidarnej odpowiedzialności za

•

wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, Ŝe
wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy naleŜy złoŜyć następujące dokumenty:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę niezbędnej
wiedzy i doświadczenia, tj. wykonania naleŜycie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co
najmniej 2 usług porównywalnych z przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest
przedłoŜyć wykaz wykonanych usług sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ
wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe usługi wymienione w załączniku zostały wykonane
naleŜycie (np. referencje). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę
wspólną składają jeden wspólny wykaz potwierdzający spełnienie warunku 10.1 5a) SIWZ. 3.
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 11 pkt 1 SIWZ składa odpowiedni dokument
lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 3) nie zalega z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, Ŝe
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu. 4. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w § 11 pkt 1 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, pochodzenia osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione w §
11 pkt 1 SIWZ winny być przedłoŜone przez kaŜdego Wykonawcę. 6. Pozostałe wymagane
dokumenty. Oprócz dokumentów wymienionych w § 11 SIWZ, Oferta winna zawierać: 1)
wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1SIWZ, 2) wypełniony Formularz Cenowy - załącznik
1a SIWZ, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców, wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik moŜe być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy (jeśli dotyczy), 4) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 SIWZ Oferta musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy
dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŜ język polski winien być
złoŜony wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W razie
wątpliwości uznaje się, iŜ wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŜącą. 7. KaŜda poprawka w treści
oferty, a w szczególności kaŜde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie,
przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę. 8. W przypadku gdyby
oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do
wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.choszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o
sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli
zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.08.2008 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności
24, 73-200 Choszczno.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Usługi finansowane są ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz
Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

