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I. Zamawiający: 
 
1. Pełna nazwa zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu 
2. Adres: Pęcław 28, 67 – 221 Białołęka woj. dolnośląskie 
3. REGON: 004044135 
4. NIP: 693-10-14-119 
5. Internet: e-mail: gopspeclaw@win.pl, www.bip.peclaw.eu 
6. Numer telefonu: ( 76) 8317- 332 
7. Faks: (76) 8317- 033 

 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 
zm.) 

2. Postępowanie jest prowadzone z udziałem Komisji Przetargowej. 
 
III. Przedmiot zamówienia: 

 
Wspólny Słownik Zamówień klasyfikacja: 
CPV 55523100– 3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych 
CPV 55524000 – 9 Usługi dostarczania posiłków 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest doŜywianie dzieci i młodzieŜy szkolnej w Zespole 

Szkół w Białołęce, polegające na przygotowaniu i dostarczeniu jednodaniowych, 
gorących posiłków dzieciom i młodzieŜy w szkole. 

2. śywienie dzieci i młodzieŜy odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni 
nauki szkolnej w okresie od 7 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. z uwzględnieniem 
przerw w nauce / ferii zimowych, wiosennych , letnich i innych dni świątecznych /.                                               

3. Szacunkowa liczba dzieci i młodzieŜy objętych doŜywianiem to około 140 uczniów ( 
liczba ta w trakcie roku 2012 moŜe ulec zmianie – zmniejszeniu lub zwiększeniu o 20 
% ). 

4. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków. 
5. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzane 

zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla Ŝywienia zbiorowego. Muszą 
być wykonywane ze świeŜych artykułów spoŜywczych posiadających aktualne 
terminy waŜności.   

6. Posiłki oferent będzie dowoził własnym transportem, na własny koszt w 
specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury 
oraz jakości przewoŜonych potraw.  

7. O czystość termosów zadba Wykonawca. 
8. Obiady będą dostarczane w cyklu: na przemian zupa z wkładką /poniedziałek i środa/, 

drugie danie / wtorek i czwartek/ oraz raz w tygodniu danie jarskie / piątek /. 
Waga / objętość posiłków; 

a) jedna porcja zupy; 
- powinna mieć objętość 450 ml i zawierać wkładkę w postaci mięsa lub wędliny + 2 
kromki chleba lub bułka. 

b) drugie danie ; 
- ziemniaki lub zamiennik ( makaron, ryŜ lub inne ) - 200 g. 



- mięso lub ryba  – 100 g , 
- surówka, jarzyny – 100 g.  
- kompot – 200 ml. 

c) danie jarskie ; 
( np. naleśniki – 2 szt., racuchy – 3 szt., placki ziemniaczane – 300g. pierogi – 6 szt., 
ryŜ z jabłkami lub bitą śmietaną, makaron z serem, łazanki, kluski śląskie itp.) 
Zamawiający nie dopuszcza, Ŝeby w ciągu tygodnia ( 5 dni ) wystąpiła powtarzalność 
tego samego    rodzaju posiłku. Kaloryczność kaŜdego posiłku nie moŜe być mniejsza 
niŜ 450 kcl. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania badań sprawdzających 
kaloryczność zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, Ŝe posiłek nie spełnia 
parametrów określonych w zamówieniu, Zamawiający kosztami badania obciąŜy 
Wykonawcę. 

 
7. Godziny dostarczania posiłków: w godzinach umówionych z dyrektorem w/w Zespołu 

Szkół. 
8. Przewidywana ilość posiłków to około 17520. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia: 
 

Wymagany termin wykonania zamówienia; od 7 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  
 
DoŜywianie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej. 
 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków; 
 
 O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 
1. od co najmniej 2 lat prowadzą działalność w branŜy gastronomicznej; 
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawa Zamówień 
Publicznych. 

 
 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg 
formuły „ spełnia – nie spełnia ” na podstawie dostarczonych dokumentów. 

 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 
 W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawcy obowiązani są 
złoŜyć następujące dokumenty: 
1. 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
2. Opinię właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
dotyczącą spełniania warunków do przygotowywania posiłków. 



3. Decyzję właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na 
przewóz posiłków specjalistycznym środkiem transportu. 
 Dokumenty mogą być przedłoŜone w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, takŜe wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 
 

1. KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień na 
kaŜde zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
niezwłocznie, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

2. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie. 
3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, 

którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia 
źródeł zapytania, a takŜe umieści na stronie internetowej. 

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Nie dopuszcza się przekazywania oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest 
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją takŜe na tej stronie. 

7. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 
 
 GraŜyna Nowaczyk, Mirosława Szydłowska Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pęcławiu, pokój Nr 2, nr telefonu ( 76 ) 8317- 332 

 
IX. Informacja na temat wadium: 
 
 Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium przy składaniu ofert w niniejszym 
postępowaniu przetargowym. 

 
X. Termin związania z ofertą : 

 
1. Wykonawca będzie związany złoŜoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 

związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜej jednak niŜ 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia 
protestu, w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu do składania ofert. 

 
XI. Sposób przygotowania oferty: 
 



1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały: 
 

1.1 Wypełniony formularz oferty ( załącznik nr 1 ) 
1.2 Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy   

Prawo Zamówień Publicznych ( załącznik nr 2 ) 
1.3 Oświadczenie dotyczące osób uprawnionych do podpisywania ofert i podejmowania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy ( załącznik nr 3 ) 
1.4  Dokumenty wymienione w pkt. VI SIWZ tj. 
1.5 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
1.6 Opinię właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
dotyczącą spełniania warunków do przygotowywania posiłków. 
1.7  Decyzję właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na 
przewóz posiłków specjalistycznym środkiem transportu. 
 
2. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
 
3. Sposób przygotowania oferty: 

 
3.1 Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. 
3.2 Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę ( 

osoby ) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 
3.3 Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób 

zapobiegający jej dekompletacji. 
3.4  Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upowaŜnioną. 
 

4. Opakowanie i oznakowanie ofert; 
 

4.1 Ofertę naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pęcławiu pokój Nr 2, w zamkniętej kopercie, która będzie 
zaadresowana do Zamawiającego na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Pęcławiu, Pęcław 28, 67 – 221 Białołęka 

4.2  Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: 
 

„ Przetarg na doŜywianie dzieci i młodzieŜy szkolnej w Zespole Szkół w Białołęce ” 
 

 i „ NIE OTWIERA Ć przed dniem 23 kwietnia 2012 r. do godz. 12.00 ” 
 

4.3 Opakowanie powinno zawierać adres Wykonawcy aby w przypadku złoŜenia oferty 
po terminie Zamawiający mógł ją odesłać bez otwierania do Wykonawcy.  

 
XII. Miejsce i termin składania – otwarcia ofert; 
      
1.     Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej 
w Pęcławiu pokój Nr 2 / budynek Urzędu Gminy w Pęcławiu /. 

 



- Termin składania ofert – do 23 kwietnia 2012 r. do godziny 12.00 
 
- Termin otwarcia ofert – 23 kwietnia 2012 r. godzina 12.10 w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Pęcławiu pokój Nr 2 
 

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania. 
3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do 
Zamawiającego. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
5. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę oraz adres 
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny, a takŜe termin 
wykonania zamówienia. 
6. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert moŜe wystąpić do  
Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwierania ofert. 
Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy. 
7. W toku dokonywania badania oferty i oceny oferty Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia  
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert. 
8. Dopuszcza się poprawianie w treści oferty i załącznikach wyłącznie oczywistych omyłek 
pisarskich oraz omyłek rachunkowych. 

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny w następujący sposób: 
8.1 w przypadku mnoŜenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
a) jeŜeli obliczana cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej miar, przyjmuje się, Ŝe 
prawidłowo podano liczbę miar oraz cenę jednostkową, 
b)jeŜeli cenę jednostkową podano rozbieŜnie słownie i liczbą, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo 
podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu 
obliczeniu ceny: 
8.2 w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia; 
a) jeŜeli obliczana cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia przyjmuje się, Ŝe 
prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 
b) jeŜeli cenę za część zamówienia podano rozbieŜnie słownie i liczbą, przyjmuje się, Ŝe 
prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 
c) jeŜeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają 
obliczonej cenie, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyraŜone 
słownie, 
8.3 w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część ( cena 
ryczałtowa ): 
a) przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej 
obliczenia, 
b) jeŜeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 
c) jeŜeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo 
podano poszczególne ceny ryczałtowe. 
 
9. Zamawiający oceni waŜność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ 
kryteriów oceny ofert na posiedzeniu jawnym. 

 
XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 
 



Cena powinna być podana: 
a) w PLN cyfrowo i słownie w języku polskim, z wyodrębnieniem podatku od towarów i 
usług VAT. 
b) zgodnie z załączonym formularzem tj. cena jednostkowa netto, cena zamówienia netto, 
podatek VAT, cena zamówienia brutto. 
 
XIV. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie: 
 

1. Kryteria oceny ofert; 
etap I ocena w zakresie wymagań formalno – prawnych i kompletności ofert, 
etap II ocena merytoryczna według kryterium : „cena brutto”(koszt przygotowania 
posiłku wraz z jego dowiezieniem do zespołu szkół) – 100%. 

2. Sposób oceniania ofert; 
w kryterium, w którym Zamawiającemu zaleŜy, aby Wykonawca przedstawił jak 
najniŜszy wskaźnik (tj. ceny ) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 

 
    najniŜsza wartość z zaoferowanych ofert 
 liczba punktów =  -------------------------------------------------------  X 100 
    wartość z badanej oferty 
      
 
      3.   Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
 
    4.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyŜszym kryterium  
 uzyska najwyŜszą liczbę punktów. 
 
 
XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w 
złotych polskich.  
 
 
XVI. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
 
 Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niŜ 7 dni 
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niŜ przed upływem 
terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia 
umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy. 
 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki albo wzór umowy, jeŜeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach : 
 
 Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 5 
do SIWZ. 
 



XVIII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia: 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielnie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, któremu zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą waŜnego kwalifikowalnego certyfikatu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem terminu. Domniemywa się, iŜ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu 
okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 
dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej 
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
XIX. Opis części zamówienia, jeŜeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych: 
 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
 
XX. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową: 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 



 
XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj ących: 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielania Wykonawcy zamówień uzupełniających. 
 
XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe: 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony inter netowej Zamawiającego, jeŜeli 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: 
 
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
 
XXIV. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeŜeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w 
walutach obcych: 
 
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczenia w walutach obcych. 
 
XXV. Informacje dotyczące zastosowania aukcji elektronicznej: 
 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli Zamawiający 
przewiduje ich zwrot. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXVII. Postanowienia końcowe: 

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu 
cywilnego. 
 
 
 
 

Wykaz załączników; 
1. Formularz oferty ( załącznik nr 1 ). 
2. Formularz oświadczenia – art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych ( załącznik nr 2 ). 
3. Oświadczenie o osobach uprawnionych do podpisywania umów (załącznik nr 3). 
4. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy (załącznik nr 4). 
5. Projekt umowy. 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
OFERTA 

( formularz ofertowy ) 



 
 

Nazwa wykonawcy 
 

 

 
Siedziba wykonawcy 

 

 

 
Miejscowość 

 

 

 
Ulica 

 

 

 
Kod pocztowy 

 

 

 
Telefon/Fax 

 

 

 
E-mail 

 

 
 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu 
                                Pęcław 28 
                        67 – 221 Białołęka 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na – „DoŜywianie dzieci i młodzieŜy szkolnej w Zespole 
Szkół w Białołęce gmina Pęcław” 
 

OFERUJEMY 
 
cenę posiłku pełnowartościowego dla jednego dziecka; 
 
- netto - ………  (słownie:...........................................................................................................) 
 
- podatek VAT - …….% (słownie:..............................................................................................) 
 
- brutto - ……… (słownie:..........................................................................................................) 
 
 
*Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą jednego posiłku, zawiera wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązany 
jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia tj. przygotowanie i dostarczenie 
jednodaniowego gorącego posiłku. 
Składając niniejszą ofertę oświadczamy, Ŝe; 
- akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, 



- zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z załączonymi do SIWZ istotnymi 
postanowieniami, które zostaną wprowadzone do umowy, przygotowanymi przez 
zamawiającego, 
- uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 
- gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ, 
- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia. 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………… 
( data i podpis upowaŜnionych przedstawicieli wykonawcy ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

………………………………………. 



          ( pieczęć wykonawcy ) 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie  
o spełnianiu wymaganych warunków 

 
ZłoŜone zgodnie z postanowieniami art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).  
 
 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego    
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na ; 
„DoŜywianie dzieci i młodzieŜy szkolnej w Zespole Szkół w Białołęce gmina Pęcław” 
 
ja niŜej podpisany (imię i nazwisko).......................................................................................... 
działając w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe: 

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Od co najmniej 2 lat prowadzimy działalność w branŜy gastronomicznej. 
3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia. 
4. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia. 
5. Nasza sytuacja finansowa zapewni naleŜyte wykonanie przedmiotowego zamówienia. 
6. Nie podlegamy wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art. 24 wyŜej cytowanej 

ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, co oznacza, iŜ: 
a) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wyrządziliśmy 
szkody przez nie wykonanie zamówienia lub wykonania go z nienaleŜytą starannością, 
b) w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani teŜ nie ogłoszono jej 
upadłości, 
c) firma nie zalega z uiszczeniem naleŜnych podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie 
społeczne, 
d) Ŝaden z urzędujących członków władz lub właściciel firmy nie był skazany za przestępstwo 
popełnione w związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne albo inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 
 
 

………………………………………………. 
                                                                                                                          ( podpis osoby uprawnionej ) 

 
…………………………………….. , dnia ……………………………. 
         (miejscowość) 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ  
………………………………………….. 
         ( pieczęć wykonawcy ) 
 
 



 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 
 Informuje się, Ŝe przy realizacji zamówienia „DoŜywianie dzieci i młodzieŜy 
szkolnej w Zespole Szkół w Białołęce gmina Pęcław” osobami uprawnionymi do 
podpisywania ofert i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy są; 
 
 

1. ……………………………………………………………. 
 
 

2. ……………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
( podpisy osób upowaŜnionych ) 

 
 

 
 
 
 
………………………………….., dnia ……………………….. 
         (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 



 
 
 
 
 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO TREŚCI 
UMOWY 

 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wytwarzania posiłków obiadowych zgodnie z 
wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla Ŝywienia zbiorowego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalania pięciodniowego jadłospisu posiłków wraz 
z jego kalorycznością i przekazaniem go Zamawiającemu i dyrektorowi zespołu szkół. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości przygotowywanych posiłków. 
4. W przypadku sporządzenia posiłku nie odpowiadającego normom, Wykonawca jest 

zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości równowartości 3 dniowej 
wartości posiłków. 

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w 
przypadku, stwierdzenia raŜącego naruszenia higieny, dostarczania posiłków z 
wadami, opóźnianie dostawy posiłków, utratę uprawnień do sporządzania posiłków. 

6. Zastrzega się moŜliwość zmiany ilości posiłków z dniem 01.09.2012 r. w związku ze 
zmianą ilości uczniów podejmujących naukę w zespole szkół. 

7.  Za wykonane i dostarczone posiłki Wykonawca wystawi na koniec miesiąca fakturę 
VAT określając ilość wydanych posiłków oraz ich wartość. Zapłata nastąpi przez 
Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury na wskazane konto 
bankowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Załącznik nr 5 do SIWZ 
PROJEKT 

 



UMOWA nr ......../2012 
dotycząca doŜywiania dzieci i młodzieŜy szkolnej w 

Zespole Szkół w Białołęce gmina Pęcław 
w okresie od ….............  do …............. 

 
Zawarta w dniu .............................pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Pęcławiu reprezentowanym przez;: 
 
1. Mirosławę Szydłowską p.o kierownika 
 
przy kontrasygnacie 
 
2. GraŜyny Nowaczyk główny księgowy 
 
zawartym dalej w treści umowy Zamawiającym a: 
 
............................................................................................................. 
 
reprezentowanym przez: 
 
1. ................................................................................... 
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę 
następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia polegającego na: przygotowaniu i     
dostawie do placówki szkolnej gorących posiłków jednodaniowych. Z posiłków będą 
korzystały dzieci i młodzieŜ ze szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu Gminy Pęcław wg 
załączonego wykazu. 
2. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzane 
zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla Ŝywienia zbiorowego. Muszą być 
wykonywane ze świeŜych artykułów spoŜywczych posiadających aktualne terminy waŜności.  
3. Posiłki Wykonawca będzie dowoził własnym transportem, na własny koszt w 
specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz 
jakości przewoŜonych potraw.  
4. O czystość termosów zadba Wykonawca. 
5. Obiady będą dostarczane w cyklu; na przemian zupa z wkładką /poniedziałek i środa/, 
drugie danie / wtorek i czwartek/ oraz raz w tygodniu danie jarskie / piątek /. 

Waga / objętość posiłków; 
a) jedna porcja zupy; 
- powinna mieć objętość 450 ml i zawierać wkładkę w postaci mięsa lub wędliny + 2 
kromki chleba lub bułka. 
b) drugie danie ; 

3. ziemniaki lub zamiennik ( makaron, ryŜ lub inne ) - 200 g. 
4. mięso lub ryba  – 100 g , 



5. surówka, jarzyny – 100 g.  
6. kompot – 200 ml. 

c) danie jarskie ; 
( np. naleśniki – 2 szt., racuchy – 3 szt., placki ziemniaczne – 300g. pierogi – 6 szt., ryŜ 
z jabłkami lub bitą śmietaną, makaron z serem, łazanki, kluski śląskie itp.) 
Zamawiający nie dopuszcza, Ŝeby w ciągu tygodnia ( 5 dni ) wystąpiła powtarzalność 
tego samego    rodzaju posiłku. Kaloryczność kaŜdego posiłku nie powinna być 
mniejsza niŜ 450 kcl. 

 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania badań sprawdzających kaloryczność 
zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, Ŝe posiłek nie spełnia parametrów 
określonych w zamówieniu, Zamawiający kosztami badania obciąŜy Wykonawcę. 

 
Godziny dostarczania posiłków; w godzinach umówionych z dyrektorem w/w zespołu szkół.                                                            

 
7. Ilość posiłków moŜe ulegać zmianie z uwagi na fakt, Ŝe liczba ta moŜe być zmienna 
w   zaleŜności od liczby dzieci zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pęcławiu lub nieobecności uczniów w szkole. 
PowyŜsza okoliczność nie moŜe być powodem zerwania umowy. 
 

 
§ 2  

 
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi warunków przygotowania i jakości 
posiłków dla tej grupy wiekowej oraz warunków zdrowotnych Ŝywności i Ŝywienia 
obowiązujących w zakładach Ŝywienia zbiorowego typu zamkniętego. 

 
§ 3 

 
Realizacja usługi rozpocznie się od ….....................a zakończy …............................... 
 
Z przygotowania i dostawy posiłków wyłącza się dni wolne od nauki szkolnej: przerwy 
świąteczne, ferie oraz inne dni wolne od nauki szkolnej zgodnie z organizacją roku szkolnego.  
 
Dostarczanie jadłospisów następować będzie w kaŜdy piątek na 5 kolejnych dni. 

 
§ 4 

 
Koszt przygotowania, i dostarczenia jednego gorącego posiłku ustala się na podstawie 
złoŜonej oferty w wysokości: 

 
 wartość brutto …..zł. (słownie zł. ... gr..../100 ) w tym: 
 wartość netto ........zł. ( słownie zł. ...gr..../100 ) 
 wartość podatku VAT ( ..... %)   
 

§ 5 
 



Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości zmiany ceny występującej w toku realizacji 
przedmiotu zamówienia, nawet w przypadku zmiany cen surowców, energii i paliw  oraz 
podatku VAT. 

 
§ 6 

 
1. NaleŜność wynikająca z realizacji przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w systemie 
miesięcznym. 
2. Za wykonane i dostarczone posiłki Wykonawca wystawi na koniec miesiąca fakturę VAT 
określając ilość wydanych posiłków oraz ich wartość. Zapłata nastąpi przez Zamawiającego 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury na wskazane konto bankowe. 
3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie lista dzieci z faktyczną liczbą 
spoŜytych posiłków, sporządzona przez Zespół Szkół w Białołęce. 
 

 
§ 7 

 
 

  1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku  
 odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn leŜących po stronie 
 Wykonawcy, niezaleŜnie od stopnia zaawansowania, w wysokości 5% wynagrodzenia za 
 przedmiot umowy. 

2. JeŜeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty 
wystąpienia z Ŝądaniem zapłaty. Zamawiający moŜe w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić 
naleŜną mu karę z dowolnej naleŜności Wykonawcy. 
 
 

§ 8 
 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w           
przypadku, stwierdzenia raŜącego naruszenia higieny, dostarczania posiłków z wadami, 
opóźnianie dostawy posiłków, utratę uprawnień do sporządzania posiłków. 
2. Zamawiający moŜe odstąpić od realizacji postanowień niniejszej umowy w kaŜdym czasie 
z   zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny. 

 
§ 9  

 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkodliwe dla zdrowia skutki 
mogące wystąpić u osób korzystających z przygotowanych posiłków. 
2. Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z 
realizacją przedmiotu zamówienia. 

 
§ 10 

  
Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania usługi innym osobom. 

 
§ 11 

 



W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
 

§ 12 
 

Strony poświadczają, Ŝe wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać we własnym 
zakresie i dopiero, gdy nie będzie to moŜliwe, sprawy konfliktowe skierują do sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 13 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem niewaŜności. 

 
§ 14 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, kaŜdy na prawach oryginału, 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
          ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA  
 
 
..................................................                                          ........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


