
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.mgops.kozminwlkp.pl www.kozminwlkp.pl 

 

Koźmin Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na usługę dostarczania gorących 

posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2014. 

Numer ogłoszenia: 263013 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. , 

ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 62 7216710, faks 

62 7216710. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.kozminwlkp.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na 

usługę dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin 

Wlkp. w roku 2014.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest usługa dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta 

i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2014. Wykaz szkół wraz z godzinami dostarczania posiłków: 

a)Szkoła Podstawowa w Mokronosie, godzina dostarczenia posiłków do szkoły - 12:00 

b)Szkoła Podstawowa w Borzęcicach, godzina dostarczenia posiłków do szkoły - 12:00 

c)Szkoła Podstawowa w Starej Obrze, godzina dostarczenia posiłków do szkoły - 13:00 

d)Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wlkp. ul. Glinki, godzina dostarczenia posiłków do 

szkoły - 11:30 e)Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koźminie Wlkp. ul. Klasztorna, godzina 

dostarczenia posiłków do szkoły - 11:20 f)Gimnazjum w Koźminie Wlkp. ul. Kopernika, 

godziny dostarczenia posiłków do szkoły- 11:15 oraz 12:15 2.Ilość dostarczanych porcji to 

ok.195 w każdy dzień nauki szkolnej. Przewiduje się możliwość zmniejszenia lub 

zwiększenia posiłków (+) (-) 20%. Szacunkowa ilość wydanych porcji w trakcie trwania 

zamówienia wynosi 46 800. 3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, 

temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za sporządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem, który musi być przedłożony 



przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 

jadłospisu, który jest niezgodny z nn. specyfikacją. 4.Dyrektorzy szkół, sprawdzają zgodność 

podanego posiłku z dostarczonym przez Wykonawcę jadłospisem. 5.Wykonawca 

zobowiązany będzie do przygotowywania obiadów jednodaniowych wydawanych w 

systemie: - 3 razy w tygodniu dania mięsne składające się z: mięsa od 100 gram ,ziemniaki 

lub kasza lub ryż - 200 gram, surówka lub jarzyna 100 gram, kompot lub sok - 150 ml. - 1 raz 

w tygodniu danie bezmięsne typu: naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, pyzy, kluski itp. - 

300 gram, kompot lub sok - 150 ml., - 1 raz w tygodniu zupa z wkładką - 400 ml plus 

pieczywo. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez 

Wykonawcę. 6.Obiady muszą być przygotowywane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 

2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z 

poźniejszymi zmianami), normami żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i 

Żywienia... 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9, 55.52.31.00-3. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wymagana wpłata wadium w wysokości 4000 zł 

III.2) ZALICZKI 

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 

o spełnia - nie spełnia (klasyfikacja przedmiotu działalności gospodarczej firmy 

odpowiadająca klasyfikacji przedmiotu zamówienia) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o spełnia- nie spełnia (zrealizowana minimum 1 usługa w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 



działalności jest krótszy - w tym okresie na kwotę nie mniejszą niż 100 000zł 

wraz z potwierdzeniem, że została ona wykonana należycie) 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 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 spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 



części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl www.kozminwlkp.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MIejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krotoszyńska 16 63-720 Koźmin Wlkp.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 16.12.2013 godzina 08:45, miejsce: MIejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 

Krotoszyńska 16 63-720 Koźmin Wlkp. pokój nr 1. 

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 

 

 


